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1. Forord 
Sykehuset har som mål at arbeidssituasjonen til den enkelte skal være meningsfylt og 

helsefremmende; tillit, åpenhet og respekt er forutsetninger for god pasientbehandling, og Sunnaas 

skal være en arbeidsplass ansatte er stolte av og hvor de trives med å jobbe. Administrerende 

direktør har overordnet ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og for at det utøves internkontroll i 

samsvar med HMS-lovgivningen (internkontrollforskriften). Ledere har ansvar for å gjennomføre 

HMS-arbeidet i samarbeid med vernetjenesten og øvrige ansatte. 

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.  

Rapporten er utarbeidet i henhold til intern retningslinje, og behandles i arbeidsmiljøutvalget, 

foretaksledelsen og styret i Sunnaas sykehus. Ansvaret for rapporten ligger hos administrasjons- og 

organisasjonsdirektør. 

Rapporten beskriver måloppnåelse og aktiviteter innen HMS for 2021, og bruker erfaringer fra 2021 

til å anbefale forbedringer og utvikling i 2022.  

Det er krav om skriftlig dokumentasjon på:  

 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 medarbeiderundersøkelsen ForBedring, 

forbedringssystemet TQM og dokumentstyringssystemet Heliks.  

Siden 2020 har sykehuset vært preget av Covid-19 pandemien. Dette har påvirket sykefraværet som 

har vært høyt siden mars 2020; strengere retningslinjer for når man ikke kan møte på jobb pga. 

symptomer kombinert med utfordringer med å skaffe sykepleiekompetanse er sentrale faktorer. 

Arbeidshverdagen på hjemmekontor har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet, men samtidig 

åpnet opp for fleksibelt arbeidssted og utfordret oss med digitale møteplasser. Pandemien har ført til 

økt arbeidsbelastning for mange grunnet ekstra arbeidsoppgaver, særlig knyttet til 

smittevernsarbeid. På tross av dette har avdelingene jobbet svært godt med det systematiske HMS-

arbeidet og samtlige avdelinger har hatt aktive HMS-handlingsplaner i 2021. 
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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 (ikke uttømmende) 

Linjeledelsen har gjennomføringsansvar, vernetjenesten skal påse at virksomheten følger 

regelverket, og bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår virksomheten med å skape sunne og trygge 

arbeidsforhold. 

3 Måloppnåelse 2021 og videreføring 2022, utfordrings- og satsningsområder  

3.1 Måloppnåelse 2021 og videreføring 2022 

Nr. Tema Beskrivelse av satsningsområde Status, måloppnåelse og 
videreføring 2022 

1 HMS-
opplæring  

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

Delvis gjennomført. Overføres 
til 2022. 

2 Ergonomi/ 
forflytning 

Organisering av forflytningstjenesten skal 
revideres. Mål: økt deltakelse og færre 
personalskader. 

Igangsatt. Overføres til 2022. 

3 Sykefravær Systematisk forebygging og 
sykefraværsoppfølging.  
Etablere tydelige rutiner for oppfølging av 
arbeidsrelatert sykefravær.  

Gjennomført. Videreføres som 
hovedsatsningsområde for i 
2022. 

4 Vold og 
trusler 

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

Igangsatt. Kvalitetsportalen 
skal benyttes som verktøy for 
gjennomføring og kontroll fra 
2022. 

5 Obligatorisk 
opplæring 

Øke deltakelsen på obligatorisk opplæring. Ikke oppnådd. Brann og HLR-
kurs: 45% deltakelse 
Personvern og 
informasjonssikkerhet i 
praksis: 69% deltakelse 
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3.2 Sunnaas sykehus HF sine største HMS-utfordringer i 2022 

 

Nr. Tema Beskrivelse av utfordring 

1 Sykefravær Utfordringsbildet med høyt sykefravær har vært tilstede siden 
pandemien brøt ut i 2020. Fraværet er også høyt om man trekker 
fra koronarelatert fravær. Årsaksbildet er sammensatt, og selv om 
andelen dokumentert koronarelatert fravær kun er på 0,6 %, kan 
det være indirekte årsaker som følge av pandemien. Arbeidet med 
forebygging av sykefravær og oppfølging av langtidssykemeldte er 
nødvendige fokusområder. Etter to år med pandemi og 
merbelastning for mange medarbeidere er også arbeidsmiljø et 
viktig fokusområde for å forebygge sykefravær. 

2 HMS-opplæring for 
ledere 

Foretaket har startet prosessen med revisjon av system for HMS-
opplæring til ledere, både for nyansatte ledere og som 
vedlikeholdsopplæring for erfarne ledere. Viser til status i 3.1.  

3 Ergonomi/ forflytning Det meldes årlig personalskader i forbindelse med forflytning. 
Organisering av forflytningstjenesten og opplæring i forflytning 
revideres i samarbeid med klinikken. Arbeidet er påbegynt. 

4 Fysisk arbeidsmiljø Sykehuset har til dels svært gammel og utdatert bygningsmasse 
som gir dårlig inneklima og dårlige arbeidsforhold for ansatte. 
Sykehuset har fått vedtak i Helse Sør-Øst om oppstart av 
konseptfase for å fullføre byggetrinn 3. Byggeprosjektet er planlagt 
ferdigstilt i 2026, inkludert nødvendig ombygging av eksisterende 
bygg. 

5 Obligatorisk 
opplæring  

Se punkt 5 status i 3.1. Det vurderes fortsatt som et viktig 
satsningsområde for å sikre gjennomføring av obligatorisk 
opplæring. Ved innføring av Kompetanseportalen vil det bli lettere 
for ledere å følge opp den enkelte ansattes gjennomføring av 
obligatoriske kurs. 

3.3 Sunnaas sykehus sine satsningsområder innen HMS 2022 

 

Nr. Tema Beskrivelse av satsningsområde 

1 Sykefravær Sykefravær er identifisert av foretaket som 
hovedutfordringsområdet innen HMS. Sykefravær er et stort og 
sammensatt område og har gjensidig påvirkning på andre områder 
som arbeidsmiljø/trivsel, organisatorisk arbeidsmiljø (opplæring, 
bemanningsplanlegging) og pasientsikkerhet, og er derfor 
hovedsatsningsområdet i 2022. Foretaket beholder målsetningen 
om et sykefravær som ikke overstiger 6,3 %. 

1.2 Deltakelse i «Der 
skoen trykker» 

Sykehuset skal igangsette metodikken «Der skoen trykker» for to 
pilotenheter.  

1.3 Tett oppfølging og 
lederstøtte 

Stabsressurser, BHT og NAV skal gi støtte og oppfølging til ledere 
med sykemeldte ansatte. Ansatte med arbeidsrelatert sykefravær 
skal følges opp i henhold til interne rutiner. 

2 Psykososialt 
arbeidsmiljø 

Som følge av to år med pandemi har flere av medarbeiderne i 
sykehuset opplevd en merbelastning, både som følge av 
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rekrutteringsutfordringer i sykepleietjenesten og høyt sykefravær, 
men også på grunn av pålagt hjemmekontor over lange perioder. 
Alle har hatt mindre sosial kontakt med kollegaer og sosiale 
arrangementer har blitt avlyst. Det er nå viktig at det legges 
innsats og ressurser i tiltak med mål om å øke fellesskapsfølelsen 
og å gjenopprette det gode arbeidsmiljøet som har gjør at 
medarbeidere trives i jobben. HMS-perspektivet må ivaretas i 
perioder med økt bruk av hjemmekontor og på digitale 
plattformer. 

3 Obligatorisk opplæring Øke deltakelsen på obligatorisk opplæring. Mål for deltakelse er 
557 

4 Systematisk HMS-
arbeid 

Kvalitetsportalen med modulene for handlingsplaner, vernerunde, 
risikovurderinger, revisjoner, årshjul og samsvarsvurderinger skal 
tas i bruk i 2022. Dette er et viktig satsningsområde for å få et 
verktøy i det systematiske HMS-arbeidet som kan gi god oversikt, 
samt sikre og forenkle etterlevelse av krav. 

5 HMS i byggetrinn 3 HMS-perspektivet skal ivaretas gjennom alle faser i 
byggeprosjektet gjennom involvering og medvirkning fra 
bedriftshelsetjeneste og vernetjenesten. 

 

4 HMS-indikatorer HSØ 

4.1 ForBedring – nasjonal medarbeiderundersøkelse 

ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, HMS-kartleggingen og 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, og er en konfidensiell undersøkelse som sendes til alle 

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

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

på alle nivå skal uttale seg ikartleggingen, samt delta/ha innflytelse på valg av forbedrings- og 

bevaringsområder.  

ForBedring ble sendt ut i mars 2021, og fikk en overordnet svarprosent på 82 %, mot 30 % i 2020 

(ugyldig resultat pga. stanset undersøkelse i pandemien) og 91 % i 2019. 

4.2 Sykefravær 2021: Gjennomsnittlig sykefravær 

 

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

16 dager. Langtidsfravær = over 16 dager.   
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Gjennomsnittlig sykefravær for 2021 er 8,2%. Det er 1,9% over måltall. Det koronarelaterte fraværet 

utgjør 0,6%.  

4.3 Arbeidsrelatert sykefravær  

22 ansatte har i 2021 rapportert arbeidsrelatert egenmeldt sykefravær knyttet til 46 

sykefraværsdagsverk. Det utgjør 2,4 % av det totale egenmeldte fraværet. Det er en økning fra 33 

registrerte arbeidsrelaterte egenmeldingsdager fordelt på 17 ansatte i 2020. 13 av 

sykefraværsdagsverkene er relatert til vaksinebivirkninger. 18 sykefraværsdagsverk er relatert til 

stress, utmattelse og muskel- og skjelettplager knyttet til fysiske belastninger. Ingen 

sykefraværsoppfølgingssaker er knyttet til disse egenmeldte arbeidsrelaterte sykefraværsdagene. Ny 

rutine for oppfølging av arbeidsrelatert sykefravær er utarbeidet, og det vil være ekstra fokus på 

oppfølging av denne i 2022.  

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. 

Status pr. januar 2022: 

Antall sikkerhetsdatablad: 

 Totalt antall Sikkerhetsdatablad i ECO online stoffkartotek: 273  

 Antall unike Sikkerhetsdatablad i ECO online stoffkartotek: 146 

 Antall unike Sikkerhetsdatablad i ECO online stoffkartotek i definerte HSØ kriteriegrupper for 
oppfølging og overvåking: 10 

 

4.5 Antall HMS-avvik etter tilsyn  

Det er gjennomført branntilsyn og el-tilsyn i 2021. Det ble avdekket 3 el-avvik. Alle disse er lukket. 

Det ble avdekket 4 avvik under branntilsyn. Disse er under behandling. 

4.6 Obligatoriske HMS-handlingsplaner  

Indikatoren viser aktive HMS-handlingsplaner på avdelingsnivå. Tiltak under HMS-området derunder 

oppfølging av ForBedring, vernerunde og HMS-risikovurderinger, skal dokumenteres i HMS-

handlingsplan. I 2021 gikk andelen aktive handlingsplaner opp fra 52 % i 2020 til 100 % i 2021.  

Foretakets ugyldige resultat på ForBedring-undersøkelsen og pandemi-situasjonen var hovedårsaken 

til lav andel aktive HMS-handlingsplaner i 2020.  
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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.  

Oversikten viser antall registrerte HMS-hendelser per brutto månedsverk i perioden x 1000. Sunnaas 

sykehus ligger over gjennomsnittet for HSØ og har gjort det over flere år. Årsaken til dette antas å 

være god meldekultur etter kontinuerlig og systematisk arbeid med å forbedre meldekulturen.  

 

4.8 Fraværsskadefrekvens 

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

over skadedagen.  

Sunnaas sykehus registrerte 5 fraværsskader i 2021 som er under gjennomsnittet i HSØ. Tallet må 

ikke forveksles med antall personskader generelt. 
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Årsak: fall/muskel-/skjelett-/løfteskade og vaksinebivirkninger  
 

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 viser at foretaket gjennomsnittlig lukker om lag like mange saker som det 

registreres. Dette er over gjennomsnittet for HSØ.  

 

*Diagrammet viser oversikt per 2.tertial 2021 (tall for hele 2021 er ikke klare).  

4.10 Vold og trusler 

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

«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, 
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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 4 hendelser under kategorien vold og trusler i 2021.  

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. Analyse alvorlige hendelser 2021 
Analysen for 2021 har vist at totalt antall meldte hendelser i 2021 har gått ned sammenlignet med 

tidligere år. Det blir viktig fremover med fokus på betydningen av god meldekultur også spesifikt 

innenfor kategorier det meldes mindre på ref. figur 2.  

Det er en reduksjon i alvorlige hendelser meldt sammenlignet med tidligere år. I 2021 ble det meldt 

totalt 11 alvorlige hendelser mot 58 i 2020. Noe av årsaken til nedgangen kan være arbeidet med 

riktig kategorisering av alvorlighet og systematisk forbedringsarbeid i sentrale fora. Lederinvolvering 

og oppfølging av uønskede hendelser er viktige faktorer for å få dette til. Alvorlige hendelser blir 

diskutert i alle ledermøter. 

Alvorlige hendelser i 2021 har vist behov for systematiske øvelser på brannvarsling og kunnskap om 

informasjonssikkerhet. Det er viktig i 2022 å rette tiltak mot beredskapsøvelser.  

I 2022 innføres nytt avviks- og forbedringssystem. Ved innføring av nytt system vil det i opplæringen 

også blir fokusert på meldekultur, åpenhet og læring. I det nye systemet er det gjort forbedringer 

med obligatorisk kategorisering av alvorlighetsgrad, tydeliggjøring av kriterier for alvorlighetsgrad, 

veiledende tekst og enklere skjema for registrering av personalskader. Det vil også bli mulig å koble 

HMS-hendelser opp mot pasient hendelser når de er sammenfallende. 

6. Aktiviteter i HMS-arbeidet 2021 
Systematisk oppfølging av HMS-krav gjøres i samarbeid med arbeidstakernes 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 aktiviteter i ulike fora, samt viktige verktøy og arbeidsprosesser 

innen HMS.  

6.1 AMU  

Arbeidstakerrepresentanter Arbeidsgiverrepresentanter 

Marianne Skjellerud, Fagforbundet 
Henriette Meltvedt Ringvold, NSF 
Brit Øverland, HVO 

Einar Magnus Strand, Administrerende direktør 
Trude Gjeldvik, Administrasjons- og organisasjons 
direktør 
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Kathi Sørvig, Klinikksjef 

Ingvild Bjørnelykke, BHT 
 

AMU gjennomførte 7 møter i 2021 med fast agenda knyttet til orienteringer fra arbeidsgiver, 

tillitsvalgte, vernetjenesten og BHT, sykefravær og aml-brudd.  

 

I tillegg har AMU behandlet følgende saker: 

 Oppfølgingsplan etter AMU-seminar 22.10.20 

 Ivaretakelse av ansatte på hjemmekontor 

 AKAN status 2020 og handlingsplan for AKAN 2021 

 Nye verneområder  

 Årsrapport Sunnaas 2020 fra BHT 

 Arbeidsmiljøpris 

 Definert antall HMS-handlingsplaner 

 HMS-årsrapport 2020 

 Sykefravær og AML-brudd analyse 2020 

 ForBedring 2021 – resultat  

 Postpandemi innspill fra organisasjonen. Hvordan kan den nye arbeidshverdagen for ansatte bli? 

 Status HMS-handlingsplaner etter ForBedring 

 Status vernerunder med HMS-handlingsplaner 

 Hvordan gjøre saksdokumentene i AMU synlig for organisasjonen 

 Revidert mandat AMU 

 Status HMS-handlingsplaner og HMS satsningsområder  

 «Der skoen trykker» 

 Arbeidsbelastning  

 Organisering av HMS-arbeidet 

 Revidert retningslinje for Varsling av kritikkverdige forhold 

 Medarbeiderundersøkelsen ForBedring – tilleggsspørsmål 

 Gjennomføringsplan ForBedring 2022 

 Program HMS-opplæring for ledere  

 Rapporteringer til AMU – konkretisering av behov 

 Evaluering av sommerferieavviklingen 

 Status Covid-19 pr. mai 2021 

6.2 Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte 

Verneombudet skal se til at medarbeidernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Vernetjenesten 

har i Sunnaas sykehus 0,5 årsverk frikjøpt tid.  Hovedverneombudet koordinerer vernetjenesten i 

sykehuset som består av 17 verneombud. 

Vernetjenesten har verneombudsmøter én gang i måneden, og er representert i lokale 

samarbeidsutvalg og relevante utvalg og arbeidsgrupper i virksomheten. Vernetjenesten har to faste 

møter i året med administrerende direktør og administrasjons- og organisasjonsdirektør. 
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Tillitsvalgte er også på vegne av sine medlemmer en viktig samarbeidspartner i HMS-arbeidet. 

Arbeidsgiver vektlegger riktig og god medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet. 

6.3 HMS-dager  

Det er gitt høy prioritet å gjennomføre grunnleggende HMS-opplæring for ledere. Det skal 

gjennomføres 2 halve dager med HMS-tema i året. Dette var planlagt i to deler, men del to ble utsatt 

til 2022 grunnet høyt aktivitetsnivå og sykefravær.  

Tema for HMS-opplæring for ledere: 

- HMS-lovverket 

- Roller og ansvar i HMS-arbeidet 

- Vernetjenesten og HVO – samarbeid ledere og verneombud på Sunnaas 

- Det systematiske HMS-arbeidet 

- Kartlegging og risikovurdering 

- Konflikthåndtering 

- Vold og trusler 

- AKAN 

6.4 Bedriftshelsetjenesten  

Sunnaas Sykehus HF har avtale med Sykehuset Telemark HF om bedriftshelsetjeneste.  
 
Oversikt over timer levert til Sunnaas sykehus HF: 

2019  2020  2021  

621  417,15  1265  

 
Økt timeforbruk i 2021 er knyttet til pandemi og vaksinasjon. 
 

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

Arbeidshelse og ergonomi rådgivning/bistand  18  

HMS-system (prosedyrer, avvik, rådgiving mm)  21  

Møtedeltakelse (AMU, samarbeidsmøter)  11,5  

Organisatorisk/psykososialt  6  

Rus (AKAN-møter, oppfølging, rådgivning)  23  

Smittevern (vaksinering, møter, stikkskader, oppfølging)  247  

Corona-relatert (vaksinering, veiledning, rådgiving, møter)  677  

Yrkeshygiene (kjemikalier, støy, rådgivning)  65  

Administrativt (dokumentbehandling, rapporter, planlegging)  22  

Reisetid  175  

SUM timer  1265,5  

 

Personalrettet smittevern – antall vaksiner 

Vaksiner:  2019  2020  2021  

Ticovac (skogflåttencefalitt)    5 
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Influensavaksine  463  476  451  

Hepatitt B vaksine  2   2  

Covid-19, sum antall doser 

1, 2 og 3  

  1329  

 

Nærmere om yrkeshygiene 

-  vurdering av kjemikalier og håndteringer av disse 

- opplæring i Eco-online stoffkartotek og risikovurdering av kjemikalier 

- støy 

- ekstern miljøsertifisering, og spørsmål knyttet til internkontroll. 

 

Nærmere om arbeidsmedisin/ lovpålagte helsekontroller 

Bedriftshelsetjenesten tilbyr målrettede helseundersøkelser og helsesamtaler til spesielt eksponerte 

ansatte dersom disse omfattes av lov eller forskrift, ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom, og råd 

og veiledning i arbeidsmedisinske problemstillinger. BHT bistår med målrettede helseundersøkelser 

basert på eksponering i arbeidet jf. Forskrift om utførelse av arbeid. Dette gjelder ansatte som er 

spesielt eksponert for ioniserende stråling, biologiske faktorer, kjemikalier/gasser/støv, støy, 

nattarbeidere og tidligere asbesteksponerte. Smitteoppsporing, oppfølging av ansatte i forbindelse 

med smitte hos pasient/ansatte (MRSA, tuberkulose, Hepatitt B og C og HIV), stikkskade og 

vaksinasjon er eksempler på målrettede helseundersøkelser på bakgrunn av eksponering for 

biologiske faktorer jf. lovverket. Planlagte helseundersøkelser basert på eksponering følger en 

periodisk syklus på cirka tre år.  

 

I 2022 er det planlagt helsesamtaler for nattarbeidere samt helseundersøkelse teknisk personell mtp 

kloreksponering. 

 

Nærmere om psykososialt arbeidsmiljø, rusforebygging og sykefraværsarbeid 

BHT har bistått med individoppfølging, lederstøtte og undervisning innen psykososialt arbeidsmiljø. 

BHT deltar i AKAN, og har vært med i disse møtene, samt oppfølging av ansatte. BHT har rådgitt og 

bistått ledere og arbeidstakere i forbindelse med helseutfordringer i tilknytning til arbeid. BHT skal 

bistå i dette arbeidet med metodikken «Der skoen trykker» i 2022. 

6.4.1 Oppsummering og anbefalinger fra BHT 

Det arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet ved Sunnaas Sykehus, og sykehuset har utarbeidet 

plan for bruk av BHT. Det er fortsatt BHT sitt inntrykk at ledere og ansatte tar kontakt i forbindelse 

med sykefraværsoppfølging, utfordringer i arbeidsmiljøet, personalrettet smittevern og for råd innen 

HMS-arbeidet. 2021 har vært et unntaksår på grunn av covid-19.  
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6.5 HMS-revisjoner 

HMS-revisjoner inngår i program for internrevisjon. Programmet og risikovurderingen er basert på 

analyse av lovkrav, krav til virksomhetsstyring, risiko identifisert i Ledelsens gjennomgang (LGG), 

tilbakemeldinger fra interessenter, avviks- og forbedringsmeldinger. Status slik gjennom LGG: 

Revisjonsområde Beskrivelse av revisjonsområde Status 

HMS Oppfølging av arbeidsrelatert sykefravær Gjennomført og funn lukket 

HMS Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ForBedring Gjennomført og funn lukket 

Miljøledelse Kjemikaliehåndtering og risikovurderinger Gjennomført og funn lukket 

6.6 Helse/arbeidsmiljø 

 

6.6.1 Helsekontroller 

Det er i henhold til lovkrav besluttet at helsekontroller skal gjennomføres hvert 3. år for grupper som 

skal tilbys oppfølging av arbeidsgiver. Det er planlagt helsekontroller for nattarbeidere i 2022. 

6.6.2 Influensavaksinering  

Det ble gjennomført 2 vaksinasjonsdager for influensavaksinering i tillegg til kollegavaksinering. Det 

regionale målet for vaksinasjonsdekning for influensa er 75 %. Sunnaas oppnådde en dekning på 74 

% av de ansatte. I tillegg ble eksternt ansatte og studenter vaksinert. Avdelingen med høyest 

vaksinasjonsdekning ble premiert. 

6.6.3 Koronavaksinasjon 

Foretaket har gjennomført koronavaksinering av ansatte i samarbeid med BHT. 

6.6.4 Smittevern 

I 2021 har vi fått nye varianter av Sars-CoV 19 og nye bølger med smitte. Delta-varianten overtok 

etter alfa-varianten og ble dominerende i april 2021. Omicron-varianten ble påvist i Norge 1. 

desember 2021. Smittevernarbeidet har bestått av oppdateringer av Covid-retningslinjer, TISK 

(testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering av ansatte med korona- og 

influensavaksine. Opprettelsen av teststasjon i mars 2020 har blitt standardisert og foregår som 

drop-in alle hverdager. Hensikten med fortsatt å tilby testing på Sunnaas er at ansatte raskere blir 

testet/mottar testsvar. Smittevernundervisning av sommervikarer er gjennomført, og 

hygienekontakter som skal videreformidle smittevernkunnskap i sin avdeling/enhet har blitt 

oppdatert om nye retningslinjer.  

 

Gjennom de senere år har sykehusets ansatte fått god kunnskap i basale smitteverntiltak, noe som 

kommer tydelig fram under pandemien. Det har kun vært registrert 2 små utbrudd av covid 19-

smitte i sykehuset i 2021. Av andre smittestoff ses en økning i antall skabb-tilfeller hos ansatte og 

pasienter, en registrert økning x 4 i antall enkelttilfeller sammenlignet med 2020.  



  
 

 

 

15 
 

For å opprettholde smittevernkompetanse gjennomgår alle nyansatte et introduksjonskurs i 

smittevern. Tilbud om smittevernundervisning går til ledere hvert år i tråd med sykehusets 

infeksjonskontrollprogram, samt at de fleste helsefagstudenter får smittevernundervisning ved 

oppstart av studieperioden. 

6.7 Rapport fra varslingsutvalget. 

Det er meldt inn en sak til varslingsutvalget i 2021. Saken ble ikke vurdert til å omfattes av 

varslingsregelverket.  

7. Ytre miljø 
Helse Sør-Østs krav om miljøledelse i helseforetakene endres fra 2022. Det vil kreve videreføring 

av ISO 14001 miljøledelse, men kravet om ekstern sertifisering og revisjon bortfaller. I tillegg er 

det på RHF- nivå besluttet felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. De nye 

miljømålene bruker 2019 som baseline år, og inkluderer: 

 40 % reduksjon i direkte klimagassutslipp og utslipp knyttet til energibruk innen 2030 

 Klimanøytral verdikjede innen 2045 

 20 % reduksjon i energibruk innen 2030, og øke andelen av gjenvinningskraft 

 Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner 

 Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 % 

 Matavfall reduseres med 50 % innen 2030 

 Andel produkter uten helse og miljøskadelige stoffer skal være (minst) 75 % innen 2030 

 Fossilfri virksomhet innen 2030 

 Redusere tjenestereiser med bil med 30 % og tjenestereiser med fly med 40 % innen 2030 

 Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter 
 

Pandemien har ført til vesentlig reduksjon i ansattes bruk av transport, og ga stort utslag på 

klimagassregnskapet for 2020 og 2021. Eksempelvis, sammenlignet med 2019, var flyreiser redusert 

med 73,8 % i 2020, og 97,4 % i 2021. Sunnaas sykehus ble i 2019 det første sykehuset i Norge som 

passerte 50 % klimakutt, og klimaregnskapet for 2021 viser kutt på hele 56% siden baseline året 

2013. Nye ambisiøse fellesmål for klimakutt vil være en utfordring for Sunnaas, som allerede har 

høstet flere av sine «lavthengende frukter». Redusert forbruk av levert energi vil være avgjørende, 

for eksempel ved etablering av solenergianlegg. 

De viktigste endringer i Sunnaas sykehus fra 2020 til 2021 oppsummeres slik: 

 Strømforbruk ned 0,5 % fra 2020 

 Varmeforbruk økt noe på grunn av utetemperaturer og endringer i aktivitetsnivået 

 Total energibruk i 2021 var 10,9 % lavere enn 2016-nivået, men noe høyere enn 2020 

 Lekkasje av kjølemedier utgjør 1 % av 2021-klimaregnskapet (opp fra null i 2019) 

 Flyreiser totalt (innen- og utenlands) var ned med 97,4 %sammenlignet med 2019 

 Avfallsmengde uendret sammenlignet med 2021, men kostnader knyttet til avfallstransport økt  
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Pga. forbedret overvåking/reparasjon av lekkasjer ligger vannforbruket i 2021 langt under 

gjennomsnittet for perioden 2018 – 2020. Sparingskurven flater ut fordi mesteparten av 

sparepotensialet er oppnådd. 

 

8. Sikkerhet og beredskap 

8.1 Beredskap 

Pandemien har preget beredskapsarbeidet og beredskapsledelsen (foretaksledelsen, 

beredskapsleder og smittevernlege), har hatt jevnlige møter. Ressursprioriteringer har medført at en 

del annen planlagt beredskapsaktivitet har blitt avlyst eller utsatt, herunder øvelse med brannvesen 

og Nesodden kommune. Det er gjennomført obligatoriske opplæring innen brann og HLR, og table-

topøvelse for beredskapsledelsen og nøkkelpersoner med tema strømbortfall. Det har vært 

gjennomført 2 tester av varslingsrutiner og responstid for beredskapsledelsen ved bruk av HelseCIM 

og opplæring i bruk av satellitt-telefon.  

Beredskapsplanen for foretaket er under revisjon, og ferdigstilles i 1. kvartal 2022 med bakgrunn i 

erfaringer gjort under pandemien samt erfaringer knyttet til varsling og evakuering etter reelle 

hendelser. 

I 2021 ble det opprettet et sikkerhets- og beredskapsforum for å bidra til å ivareta forebyggende 

beredskaps- og sikkerhetsarbeid i sykehuset, kompetansedeling og bedre risikostyring. Det har vært 

gjennomført seks møter i 2021, og forumet skal evalueres i april 2022. Forumet har to underutvalg: 

Beredskapsøvelser og medisinsk simulering og psykososialt team. Mandat for psykososialt team ble 

oppdatert i 2021.  

 

Beredskapsleder har deltatt i regionalt beredskapsutvalg (RBU), nasjonal Helseberedskapskonferanse 

og regionalt nettverk for sikkerhetsledere  

 

Fagområde/representasjon i sikkerhets- og 
beredskapsforum: 

Medlemmer  

Beredskap, risikostyring og informasjonssikkerhet Tina Nyhuus (beredskapsleder) 

Personvern, ROS og informasjonssikkerhet Jan Robert Ernstsen (personvernombud) 

Fysisk sikring og brannvern Steinar Østli Andreassen (eiendomssjef) 

HMS og personal Siri Leteng (HMS-rådgiver) 

Klinikk, vaktordning og kjernevirksomhet Lisbeth Marita Solberg Enger (leder for leger) 

Kvalitet, LGG, avviksrapportering, pasientsikkerhet Siv Anita Horn (kvalitetssjef) 

Kommunikasjon og CIM Anne Daae Sæle (kommunikasjonsrådg.) 

Smittevern/pandemi, medisinsk beredskap, akuttmedisin Malin Sunniva Thulesius (smittevernlege) 

Infrastruktur og IKT-beredskap Hans Kristian Skara (teknologisjef) 
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8.2 Informasjonssikkerhet og risikostyring 

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig for å være robuste og drive god risikostyring. Det arbeides 

fortløpende med å avdekke og utbedre svakheter, og kompetanseheving for ansatte og ledere innen 

risiko, informasjonssikkerhet og personvern er viktige elementer for håndtere fremtidige trusler.   

I 2021 ble det påbegynt et arbeid for å kartlegge risiko på tvers i foretaket. Prosessen har vært 

gjennomført top-down og bottom-up og startet med å utfordre foretaksledelsen på hvilke 

risikoområder de vurderte som størst, før det har vært gjennomført avdelingsvise møter hvor risikoer 

er kartlagt. Endelig rapport ferdigstilles innen august 2022.  

Samtlige styrende dokumenter innen personvern og informasjonssikkerhet har vært gjennomgått, og 

skal revideres ytterligere i 2022 for å forenkle og konkretisere.  

I oktober 2021 ble det gjennomført «Nasjonal sikkerhetsmåned». Som ledd i dette fikk alle ansatte 

tilbud om en digital opplæringspakke med premietrekning blant de som besto, og det ble 

gjennomført sikkerhets-kaffeprat en gang i uken. I tillegg ble to foredragsholdere hentet inn for å 

holde foredrag om sikkerhet.  

Etterslepet av risiko- og sårbarhetsvurderinger på MTU-området er redusert i 2021, men det er 

fortsatt noe ventetid på nye vurderinger for lokale behov. Dette er blant annet pga utfordringer med 

ROS-kapasitet hos Sykehuspartner HF (SP). Sykehuset har høyere oppslutning om obligatorisk 

opplæring av ansatte via e-læringskurset i personvern og informasjonssikkerhet i praksis enn i 2020 

(69%).  

8.3 Status og videre satsningsområder.  

- øvingsfrekvens (store, middels og små øvelser) 

- obligatorisk opplæring 

- styrende dokumenter 

- sikre redundans i viktige funksjoner 

- bygge god sikkerhetskultur med gode strukturer og risikostyring  

- lederopplæring og sikkerhetsbevissthet, opplæring og kompetanseheving. 

9. Avslutning 
HMS-rapport 2021 legges til grunn for internkontroll, forbedring og ved etablering av 

handlingsplaner og tiltak for 2022.  

 


