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1 Innledning  
Sørlandet sykehus (SSHF) tar hensyn til arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet.  

HMS-rapporten beskriver aktivitet innen ulike HMS-områder i SSHF. Rapporten gir en oversikt på 

gjennomførte tiltak for HMS-arbeidet på foretaksnivå og overvåker og vurderer om det systematiske HMS- 

arbeidet ved SSHF er i tråd med lovkrav og interne prosedyrer. Målgruppen for rapporten er styret, 

foretaksledelsen, ledere og Hovedarbeidsarbeidsmiljøutvalgene (HAMU/ AMU). 

HMS-rapporten tar opp i seg lovkravene til systematisk HMS-arbeid gitt i Internkontrollforskriften.  

§ 1 «Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid 

i virksomhetene innen: 

- arbeidsmiljø og sikkerhet 

- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjeneste  

- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse, miljø 

og sikkerhetslovgivningen oppnås. 

- Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet 

- Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 

oppnås.» 

 

Administrerende direktørs erklæring om arbeidsmiljø gir også klare føringer for det systematiske HMS-

arbeidet ved SSHF: 

Alle medarbeidere i SSHF skal sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. SSHF skal utvikle og bevare et 

helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø preget av nærvær og åpenhet. Risikofaktorer knyttet til 

arbeidsmiljø skal avdekkes ved systematisk bruk av HMS verktøy til kartlegging, risikovurdering og 

registrering av uønskede hendelser. Medarbeidere skal involveres i forbedringsarbeid og bidra til et godt 

arbeidsmiljø. 

 

Pasientsikkerhet og HMS må ses i sammenheng. Et godt arbeidsmiljø bidrar til å gi medarbeideren et best 

mulig utgangspunkt for god pasientbehandling og bidrar til høy sikkerhet mot utilsiktet pasientskade. Et godt 

arbeidsmiljø kommer pasienten og pårørende til gode. 

Fagansvarlige innenfor de ulike fagfeltene har bidratt til innholdet.   

2 HMS i SSHF 
Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen. 

2.1 HMS-systemet  
Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for HMS i SSHF. Organisasjonsavdelingen ved HR-

seksjonen har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS.  
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SSHF har en intern bedriftshelsetjeneste (BHT) som er offentlig godkjent av Arbeidstilsynet og organisert i 

HR-seksjonen. BHT er en egen enhet, og har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av HMS-systemet i SSHF.  

 

 

HMS-systemet i SSHF består av HMS-årshjul, HMS-håndbok og vernerunde (internkontroll). Dette skal sikre 

et dokumentert, planmessig og systematisk HMS-arbeid med obligatoriske aktiviteter. Mål, områder innen 

HMS og ansvar fremgår av «Håndbok for daglig HMS-arbeid» og tilpasses den enkelte avdelings behov og 

risikobilde. HMS-håndbok revideres som følge av endringer i tilsynsmyndighetenes forskrifter og SSHFs 

interne rutiner.  

Helse Sør-Øst RHF kom i 2016 med rammeverk for HMS. Rammeverket angir felles regionale ambisjoner og 

satsningsområder innenfor HMS-området. Det er foretatt en vurdering av HMS-systemet i SSHF utfra dette, 

og så langt er resultatet at rammeverket i stor grad er ivaretatt av HMS-systemet i SSHF. Tiltak for å ivareta 

rammeverket fullt ut er fremlagt for Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og er et løpende oppfølgingsarbeid. 

HMS-aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå skal rapporteres i linjen, til klinikkvise Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

og til Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Aktiviteten vises bl.a. ved antall gjennomførte vernerunder og 

HMS-handlingsplaner. Utfylte vernerundeskjema arkiveres i EKWeb. Det er 87 utfylte vernerundeskjema i 

EKWeb 2018 mot 121 i 2017.  

SSHF har 400 HMS handlingsplaner, generert ut fra den organisasjonsstrukturen som benyttes i ForBedring. 

105 av disse er oppdatert i 2018. Manglende oppdatering av handlingsplaner kan skyldes dårlig 

funksjonalitet og lite kjennskap til det eksisterende verktøyet.  
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SSHF rapporterer HMS-indikatorer til Helse Sør-Øst på fraværsskadefrekvens (H-verdi), HMS-hendelser og 

lukkerate, hendelsesfrekvens med vold og trusler, samt antall aktive HMS-handlingsplaner. Se punkt 8. 

Personalsjef / yrkeshygieniker deltar fast på møter i HMS-ledermøte som er et samarbeidsforum for HMS-

fagfolk i Helse Sør-Øst.  

Det ble i høst gjennomført grunnkurs i HMS etter den nye modellen over tre dager for ledere, verneombud, 

AMU-medlemmer og tillitsvalgte. Det var totalt rundt 30 deltakere fordelt på kursdagene, hovedsakelig 

verneombud. Kurset er 3-delt kurs med tre kursdager i klasserom, e-læring og litteraturstudier.  Ifølge 

interne retningslinjer er HMS-grunnkurset obligatorisk for deltakere i målgruppen. 

Det undervises også i HMS- relaterte temaer på kurs for nye ledere, den lille lederskolen og i 

verneombudssamlinger. 

2.2 Hovedarbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg 
SSHF har ett hovedarbeidsmiljøutvalg, HAMU, med fire representanter fra arbeidsgiversiden og fire fra 

arbeidstakersiden, hvorav to er hovedverneombud. Utvalget behandler saker som vedrører arbeidsmiljø og 

HMS. I 2018 ble HAMU ledet av arbeidstakersiden. 

HAMU hadde seks møter og behandlet totalt 27 saker i 2018. HAMU-relevante saker til styremøtet har vært 

fast post på sakslisten. Sykefravær er et gjennomgående tema i HAMU. Andre saker som er behandlet er 

bl.a. ulike omstillingsprosesser, endringer/systematisk forbedringsarbeid, organisasjonsutviklingsprosesser, 

strategi- og utviklingsarbeid, arbeidsmiljøpriser, HMS-indikatorer, likestilt arbeidsliv, 

forsvarlighetsvurderinger arbeidstid  

3 Ledelse  
Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen.  

Kvaliteten på ledelse betyr mye for det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. 

Organisasjonsavdelingen, ved HR-seksjonen, bidrar til at SSHF har gode ledere, både gjennom ulike 

lederopplærings- og utviklingstiltak, og gjennom rådgiving og veiledning av ledere i prosesser og i 

enkeltsaker.  

SSHFs enhetslederprogram startet opp høsten 2018, med et kull på 40 deltakere. Dette er nesten dobbelt så 

mange deltakere som vanlig, pga. mange nye ledere de siste par årene. Programmet består av tre samlinger 

a to dager. 

I 2018 ble det utviklet og gjennomført et eget enhetslederprogram i flekkefjordsregionen, tilpasset lokale 

behov. Målgruppen var enhetsledere med stedfortredere og «lederrekrutter», og til sammen 28 personer 

deltok. Programmet besto av 7 samlinger. Hensikten med programmet var å utvikle lederferdigheter, 

rolleforståelse og kunnskap om forbedringsarbeid, og deltakerne jobbet med et forbedringsprosjekt på egen 

enhet parallelt med programmet.  

Introduksjonskurset for nye ledere ble som vanlig gjennomført både vår og høst. Kurset er en tredagers 

opplæring i administrative systemer, lover og regler. Målgruppa er ledere fra alle ledernivå, og i 2018 deltok 

28 ledere. 
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«Den lille lederskolen» ble videreført i 2018. Ca. to ganger pr. måned inviteres alle ledere til en times 

opplæring i aktuelle HR- tema. Opplæringen gjennomføres med interne forelesere og overføres på 

videokonferanse. 

En stor andel av lederne i SSHF er over 60 år, og det vil være et stort behov for å rekruttere dyktige og 

motiverte ledere i årene som kommer. For å øke interessen for ledelse som karrierevei, har 16 medarbeidere 

deltatt som kandidater på det nasjonale «Ledermobiliseringsprogrammet». I dette programmet, får de 

mulighet til å utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder, og om ledelse er noe for dem. 

Programmet er utviklet av Nasjonal ledelsesutvikling, men all aktivitet gjennomføres lokalt på det enkelte 

helseforetak, med unntak av en nasjonal treningssamling. 

4 Endring, omstilling og nedbemanning  
Omstillinger er belastende både for arbeidsmiljøet og for den enkelte medarbeider, men belastningen kan 

reduseres dersom prosessene er godt gjennomført. Spesielt er det viktig at nærmeste leder er tilgjengelig for 

egne medarbeidere og sørger for god informasjon og medvirkning. Omstillingsarbeidet foregår i tett 

samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Konsekvensene for arbeidsmiljøet skal vurderes i alle 

omstillinger av et visst omfang, slik at en kan sette i verk målretta tiltak. Rådgiver fra HR-seksjonen bidrar i 

mange omstillinger med bl.a. veiledning av ledere, hjelp til planlegging av gode prosesser, risikovurderinger, 

analyser av arbeidsmiljøet og omplassering av overtallige medarbeidere. Ved omplassering av medarbeidere 

til annet passende arbeid, legges det betydelig vekt på medarbeideres individuelle ønsker og behov, for å få 

til løsninger som oppleves som tilfredsstillende både for SSHF og den enkelte. 

I 2018 har organisasjonsavdelingen bl.a. bidratt med støtte i forbindelse med etablering av et felles 

dokumentsenter i Kristiansand, planlagt virksomhetsoverdragelse av Trollhaugen barnehage til Kristiansand 

kommune, organisatorisk plassering av akuttambulant team i ABUP, omorganisering av poliklinisk 

virksomhet i DPS Lister.  

5 Arbeidsmiljø  
Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen 

5.1 ForBedring - kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur  

ForBedring ble gjennomført for første gang i 2018. Dette er en felles undersøkelse for helseforetakene i 

Norge. Undersøkelsen kartlegger områder innenfor arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Det ble etablert 

en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra HR, fagavdelingen og BHT. Deres oppgave var å forberede SSHF 

på undersøkelsen, se til at undersøkelsen ble gjennomført på en god måte, samt følge opp klinikkene etter 

undersøkelsen med råd og veiledning. Deltagere fra arbeidsgruppen var ute i flere enheter og bisto ledere 

med oppfølging. Rapportene etter undersøkelsen ble fulgt opp i linja og i arbeidsmiljøutvalgene. 

SSHF fikk en svarprosent på 84, noe som er 1 prosentpoeng bedre enn siste Medarbeiderundersøkelsen i 

2016, da vi hadde 83 prosent.  

5.2 Psykososialt arbeidsmiljø 

Det er gitt opplæring til ledere, tillitsvalgte og verneombud i forbindelse med grunnkurs HMS. Det er også 

gitt opplæring for nye ledere, samt avdelingsledere i de 3 somatiske klinikkene. I tillegg har det blitt 

gjennomført undervisning på personalmøter og tema-/fagseminarer ved flere enheter.  
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BHT har gitt råd og veiledning, samt direkte bistand til ca. 40 enheter i SSHF i 2018. Det har også blitt gitt 

individuell veiledning til enkelte ansatte og ledere flere ganger.  

 

Bedriftshelsetjenesten har videre bistått enheter med rådgivning og avklaring i forbindelse med 

relasjonskonflikter. Totalt i 2018 har det vært gjennomført konfliktbehandling/konfliktoppfølging ved ni 

enheter. 

5.3 Rus  

SSHF har en aktiv ruspolicy med fokus på primærforebygging. Samtlige ansatte i SSHF skal være orientert om 

sykehusets holdning til rusmidler. Temaet er fast sak i HAMU og de klinikkvise AMU-ene en gang pr. år.  

Det er også fast tema på HMS grunnkurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer, i kurs for nye ledere 

og på den lille lederskolen.   

 

BHT har undervist om SSHFs ruspolitikk i flere enheter i organisasjonen og for tillitsvalgte i 2018. Ruspolicyen 

består blant annet av retningslinjer som omhandler rusforebyggende arbeid, rusreglement, fremgangsmåte 

ved brudd på reglement og en selvtest for bevisstgjøring av eget alkoholforbruk.  

BHT har vært involvert i noen enkeltsaker som omhandler brudd på rusreglementet.  

 

Ruspolicyen har vært oppe som tema i dialogmøte med tillitsvalgte der det ble foreslått at ansatte skal testes 

for rusmidler i henhold til Helsetilsynets retningslinjer. Det kom også signaler fra arbeidsgiver at det skal 

være lav terskel for å ta kontakt med Helsetilsynet/fylkeslegen. Dette vil bli justert i SSHF sine retningslinjer i 

løpet av 2019 i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

Det er viktig at tillitsvalgte har en rolle i dette arbeidet, og at de er med fra starten i slike saker, både i det 

forebyggende og i konkrete saker. 

 

Ved påvist misbruk får medarbeider i de aller fleste tilfeller tilbud om hjelp i henhold til retningslinjene i 

Rusreglement for SSHF. Oppfølgingen skjer da i samarbeid med leder og behandlerapparat, og det utformes 

kontrakt som regulerer arbeidsforholdet. Det er et frivillig tilbud, men dersom medarbeider ikke ønsker å 

delta i en slik oppfølging, blir saken behandlet som en personalsak med vurdering av arbeidsforholdet. 

6 Ergonomi  
Bedriftsfysioterapeuten er ansvarlig for å kartlegge arbeidsplasser og risikovurdere ergonomiske forhold 

samt gi råd om hvordan de ansatte kan unngå unødig fysisk belastning. Dette skjer gjennom informasjon om 

gunstig bruk av kroppen i arbeid og på fritid og råd om riktig utstyr og bruken av dette utstyret til ansatte og 

til de som er ansvarlige for innkjøp. 

Rådene er i størst mulig grad basert på forskning og forskrifter/lover gitt av offentlige organer og 

forskningsinstitusjoner. 

I det daglige ergonomiske arbeid har arbeidsplassvurderinger, rådgivning gjennom kurs, råd innen ergonomi 

ved ombygginger/prosjekter, foredrag og besvarelse av spørsmål fra ansatte angående deres helse vært det 

sentrale. Instruksjon i rehabiliterende og forebyggende aktivitet er også blitt gjort mot grupper og individer 

gjennom drøyt 200 oppdrag for SSHF.  
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Bedriftsfysioterapeuten har i 2018 i hovedtrekk gjennomført følgende aktiviteter:  

- Deltatt med innlegg på HMS grunnkurs 

- Gitt individuelle råd til ansatte i SSHF 

- Holdt foredrag/gruppeveiledninger der det er blitt undervist innen ergonomi/gunstig kroppsbruk 

- Deltatt i AMU MSK 

- Blitt involvert i prosjekter vedrørende ombygginger/endringer i fysiske lokaler 

- Organisert heldagssamling i forflytningskunnskap for forflytningsveiledere fra klinikkene 

- Veiledet ansatte i PTSS i forflytning på forflytningssamling. 

Det har også vært noe arbeid for sykehusapotekene. 

7 Yrkeshygieniske kartlegginger og rådgivning 
Yrkeshygieniker i BHT har bistått med 26 målinger og kartlegginger av inneklima, støy, radon og muggsopp 

ved i alt 21 ulike avdelinger/enheter i SSHF i 2018. I tillegg har vi bistått med evalueringer og rådgivning av 

mer generell karakter innenfor fysisk arbeidsmiljø, HMS og bygningsmessige forhold. 

8 Sikkerhet 
Sikringsrisikoanalysene (oppfølging) og prosjekt «Pasienter med voldsrisiko» 

I 2016 ble det gjennomført sikringsrisikoanalyser ved SSA, SSK og SSF, med fokus på de alvorligste tilsiktede 

hendelsene. I 2018 ble det iht disse vurderingene implementert flere tiltak for å redusere risikoen i 

akuttmottakene og føde-/barn-avdelingene på tre lokasjoner.  

I 2018 ble prosjektet «Pasienter med voldsrisiko» gjennomført i SSHF, og over 80 enheter gjennomførte 

risikovurderinger. Prosjektgruppen foreslo en rekke tiltak, som ble forankret i foretaksledelsen og som skal 

implementeres i 2019. 

8 HMS-indikatorer  
Fra 2018 ble det tatt i bruk et nytt oppsett for rapportering av HMS-indikatorer til HSØ. Statistikken er tatt ut 

fra TQM. 

indikator 
tertialvis 

beregning antall 
2018 

frekvens 
2018  2017 

1. Fraværsskadefrekvens 
fraværsskader x 1 000 000

arbeidstimer
 

19 x 1 000 000

8 491 505
 2,24 5,55 

2. HMS-hendelser 
HMS-hendelser x 1 000

månedsverk
 

1297 x 1 000

68 324
 19 17 

3. Lukkerate HMS-hendelser 
 per 31. des. 

lukkede hendelser

totalt antall hendelser
 

6227

7437
 0,84 0,69 

4. Vold og trusler totalt antall  641 599 

 - psykiatri 
antall vold og trusler x 1 000

månedsverk
 

593 x 1 000

13 888
 42,7 37,1 

 - somatikk inkl. PTSS 
48 x 1 000

44 157
 1,1 2,0 
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5. HMS-handlingsplaner 
 årlig 

aktive HMS-handlingsplaner

totalt antall
 

105 x 100

400
 26 %  

 

9 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær  
Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, bedriftshelsetjenesten 

SSHF signerte ny IA-avtale i desember 2014. Denne har varighet ut 2018. Avtalens overordnede mål er: 

«Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting fra 

arbeidslivet».  

I henhold til avtalen og relevant lovverk, forplikter alle ledere i SSHF seg til å jobbe systematisk for å nå disse 

målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til individuell tilrettelegging for medarbeidere med redusert 

arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også plikt til å bidra. Målet er å hindre at 

medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom 

opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Alt IA-arbeidet er forankret i linjeledelsen. Rådgivere i 

bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. 

9.1. Geografisk IA-utvalg  

Ved de tre lokasjonene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er det IA-utvalg med representanter fra alle 

klinikkene. Dersom en medarbeider på grunn av redusert arbeidsevne ikke lenger kan jobbe i egen klinikk, 

blir de meldt inn til IA-utvalget for vurdering opp mot ledige stillinger i hele SSHF. Det har vært avholdt 

jevnlige møter både i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand i 2018.   

9.2. Omplasseringer 

Det ble i 2018 foretatt 7 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er omplassering til 

annen klinikk. I tillegg omplasseres en del ansatte innen de ulike klinikkene uten at organisasjonsavdelingen 

er involvert. Bedriftshelsetjenesten som bistår leder og ansatt i omplasseringene, synes å merke at det har 

vært mer utfordrende å finne egnede stillinger til ansatte med nedsatt arbeidsevne. Dette blant annet på 

grunn av stillingsstopp og økt bruk av kombinasjonsstillinger. 

9.3. Aktivitet 

IA-arbeid har også i 2018 vært en del av grunnkurs i HMS. IA-arbeid og sykefraværsoppfølging har også vært 

tema på enhetslederopplæringen og kurs for nye ledere.  

Prosjektet «Kvinners jobbtilknytning – en forklaring på kjønnsforskjeller i sykefravær» ble ferdigstilt mars 

2016, og arbeid med å implementere funn og metoder i organisasjonen pågår fortløpende. Prosjektet har 

fått mye oppmerksomhet nasjonalt og det er stor etterspørsel etter presentasjon av prosjektet og veiledning 

om arbeidsformen.  

 

Som en oppfølging av prosjektet «Kvinners jobbtilknytning – en forklaring på fravær» vedtok ledergruppen 

ved Sørlandet sykehus 19.02.18 at det skal jobbes særskilt med gruppen medarbeidere som har gjentatte 

sykefravær over flere år. Målet er å øke nærværet for den enkelte - som igjen vil redusere 

arbeidsbelastningen i enhetene. Våren 2018 ble det informert i ledermøter, klinikkvise AMU, tillitsvalgte i 

somatikk SSA og SSK. Opplæring av ledere i somatikk SSA og SSK ble gjennomført vår/høst 2018 og samtaler 

med medarbeidere pågår fortløpende. Øvrige klinikker i SSHF vil bli involvert i prosjektet våren/høsten 2019. 
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«Gravid på jobb»- ordning 

SSHF har siden 2011 permanent ansatt jordmødre ved SSA, SSF og SSK i totalt 60 % stilling, for å bistå ledere 

og gravide medarbeidere. Målet for «Gravid på jobb» er å forebygge og redusere sykefravær gjennom 

samtaler og individuell tilrettelegging. Metoden går ut på å gjennomføre tre trekantsamtaler mellom gravid 

medarbeider, nærmeste leder og jordmor i løpet av graviditeten. 

Gjennomsnittlig pr. år har det vært 127 gravide medarbeidere ved SSHF og det har vært gjennomført 275 

samtaler. 

Råd- og diskusjonsgrupper for ledere i KPH ble gjennomført jevnlig i 2018.  

9.4. Statistikk 
Det samlede sykefraværet ved SSHF var i 2018 på 7,0 prosent. Dette er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra 

2017. SSHF har som mål at sykefraværet ikke skal overstige 6,5 prosent.  Sykefraværet ved SSHF er blant det 

laveste sammenlignet med helseforetak i Helse Sør-Øst, selv om sykefraværet ved SSHF har økt de siste 3 

årene. Samlet for Helse Sør-Øst var fraværet 7,3 prosent 

10 Beredskap  
Fagansvarlig avdeling: Fagavdelingen 

SSHF skal være rustet til å kunne behandle og vurdere pasienter i hele SSHF. 

Kjennskap til planverket er en nøkkelfaktor for å klare dette, og det er meget viktig at planverket er 

oppdatert og funksjonelt. Klinikkene oppfordres til å gå se gjennom og vurdere sitt planverk, samt sørge for 

at det er oppdatert. Avdelingene tenker på personellbehov, tilpasning til ny organisering og eventuelle 

endringer i og på avdelinger og enheter. Dette er kontinuerlig arbeid som må arbeides med videre i 2019. 

KPH har laget egen beredskapsplan i 2017/2018 som skal implementeres i 2019. PTSS har laget egen plan for 

prehospital beredskap som skal implementeres i 2019.  

 

Beredskapsplanen for hendelser internt blir kontinuerlig videreutviklet og forbedret. Nødvendigheten av 

dette har kommet frem etter hendelsesgjennomgang av enkelte interne hendelser de siste årene. Dette 

gjelder i hovedsak hendelser med påvirkning av indre miljø (røykutvikling, bortfall av vann, svikt i 

telefonanlegg og strømsvikt). Fokus på hendelser eksternt som gir stor driftsmessig konsekvens for 

sykehuset har vært noe av temaet i nasjonal helseøvelse 2018. 

 

Nasjonal helseøvelse er en sak som har gått gjennom store deler av 2018. Øvelse ble arrangert samtidig som 

NATO gjennomførte øvelsen Trident Juncture 2018. Nasjonal helseøvelse hadde fokus på følgende tema; 

CBRNE, masseskadehendelser, sivilt militært samarbeid og beredskapsledelse. Til det siste punktet har det 

vært rullet ut et opplæringsprogram som alle som sitter i krise- og beredskapsledelse i helseforetakene skal 

gjennom. Programmet innebærer e-læring, undervisning i krisehåndtering/stabsarbeid – og minimum to 

tabletop-øvelser. Innen CBRNE og masseskadehåndtering har SSHF ved PTSS deltatt på fagdager i regi av 

HSØ og deltatt på øvelser på Tynset og i Elverum. 

Andre øvelser som har vært gjennomført i 2018 var masseskadeøvelser i både Kristiansand og Arendal. 23. 

mai ble det gjennomført en maritim redningsøvelse med de fleste beredskapsaktørene i Kristiansand. Her 
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var både Prehospitale tjenester og SSK tungt involvert. Det ble øvd med pasientmarkører helt inn i 

sykehusavdelingene. Den 18. september ble det øvd i Arendal. Begge ganger deltok også kriseledelsen på de 

respektive sykehusene.  

I 2019 blir  trening av kriseledelse i de forskjellige klinikkene i SSHF viderført. 

10.1 Beredskapshendelser  
Det har i 2018 vært eksterne hendelser både på SSA og SSK som har ført til at sykehusene har økt til gul 

beredskap. Dette har vært hendelser med stort skadepotensiale, der man har økt sykehusets beredskapsnivå 

for å være godt forberedt. Hendelsene har blitt håndtert godt og man gikk tilbake til ordinær drift etter en 

liten stund. 

SSHF er representert i fylkesberedskapsrådet som har vært samlet to ganger i 2018. Redningsledelsen på 

Agder, ledet av Politimesteren, er også SSHF representert i – her som helsedirektoratets representant. 

Redningsledelsen har kun vært samlet til øvelse og opplæring i 2018. 

11 Brannvern  
Fagansvarlig avdeling:  

 Teknologi og e-helse: Bygg og tekniske installasjoner 

 Medisinsk serviceklinikk, Service- og sikkerhetsavdelingen: Organisatoriske forhold, opplæring  

11.1 Øvelser og opplæring 
I 2018 ble det gjennomført praktiske opplæring i bruk av slokkemidler i utvalgte enheter.  

I tillegg var det flere ansatte som gjennomførte e-læringskurset i forebyggende brannvern.  

Det ble gjort et omfattende arbeid med oppdatering av branntegninger og prosedyrer i 

operasjonsavdelingen SSK. Dette arbeidet ble avsluttet med en større øvelse 15. desember hvor bla. KBR 

deltok.  

I 2018 ble det gjennomført praktisk opplæring i bruk av slokkemidler i utvalgte enheter. I tillegg var det flere 

ansatte som gjennomførte e-læringskurset i forebyggende brannvern. Det ble gjort et omfattende arbeid 

med oppdatering av branntegninger og prosedyrer i operasjonsavdelingen SSK. Dette arbeidet ble avsluttet 

med en større øvelse 15. desember hvor bla. Kristiansand brannvesen deltok.  

11.2 Branntilsyn – T OG E-HELSE 
Det ble gjennomført to branntilsyn i SSHF. Alle avvik ble lukket i løpet av året. 

11.3 Bygningsmessige forhold – T OG E-HELSE 
Arbeidet med brannteknisk gjennomgang har fortsatt i 2018. Ved SSK er branntegninger og rømningsplaner 
fornyet, og det er utarbeidet Handlingsplan for utbedring av avvik. Tiltak gjennomføres i henhold til denne.  
Arbeidene forutsetter finansiering fra investeringsbudsjett i flere år fremover. 
 
Ved SSA har det pågått et arbeid med å lukke avvik etter brannteknisk gjennomgang fra 2015/16. 
Dette er et stort arbeid som har pågått i flere år i hele SSHF. Flere tiltak krever investeringsmidler for å få 
brannsikkerheten opp på dagens standard. Arbeidene i handlingsplanen forventes å ferdigstilles i 2020. 
Bygningsmassen for øvrig preges av et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Verdien på etterslepet er mer 
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enn 2 100 mill. kr. I dette ligger store etterslep på anlegg for ventilasjon, elektro, heiser, automatikk og så 
videre. Det rene bygningsmessige etterslepet på bygg er også stort. 

12 Smittevern  
Fagansvarlig avdeling: Fagavdelingen, enhet smittevernenheten (SME).  

12.1 Generelt 
Smittevernenheten har deltatt på HMS-opplæringen for ledere, tillitsvalgte og verneombud og har i tillegg 
gjennomført undervisning for flere avdelinger og yrkesgrupper, og i tillegg studenter. 
 
I desember 2016 vedtok sykehusledelsen økt obligatorisk opplæring innen smittevern for ansatte, bl.a. med 
kunnskapstest i smittevern hvert 2. år for alle som jobber pasientnært i somatikk. Som ledd i dette ble 
undervisningen av nyansatte lagt om. Pga. dette er smittevernenheten nå kun inne med undervisning for nye 
LIS-1, ikke andre nyansatte. 

12.2 Infeksjonsutbrudd/smitteoppsporing av ansatte 

Det har ikke vært hendelser som har medført screening av ansatte eksponert for TBC i arbeidet i 2018.   

Det utføres MRSA-screeninger av ansatte i sykehuset, etter tilfeldige funn av MRSA. Dette foregår i et 

etablert samarbeid mellom Smittevernenheten, leder av aktuell enhet der smitte har oppstått, 

mikrobiologisk avd. og bedriftshelsetjenesten. Det har vært flere slike smitteoppsporinger i SSHF i 2018.  

Fire ansatte har testet positivt på MRSA i 2018 i forbindelse med smitteoppsporing, 3 i Kristiansand og 1 i 

Arendal.  

Smittevernenheten har bistått avdelingene med oversikt over utbrudd av vancomycinresistente 

enterokokker (VRE) ved samarbeidende sykehus i Norge i forhold til sikkerhet ved overførsel av pasienter og 

forebyggende tiltak for å hindre utbrudd ved Sørlandet sykehus HF.  

12.3 Vaksinasjoner 

Vaksiner SSA SSK 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Engerix – B 138 78 39 38 123 126 92 98 

Havrix/Vaqta 27 7 4 1/9 25 20 25 10/2 

Vaxigrip (influensa) * 219 244 278 12 280 280 341 1 

Boostrix 31 9 9 0 12 11 10 6 

Boostrix polio 116 16 17 14 46 44 37 35 

Twinrix 51 26 16 15 48 40 28 25 

Imovax polio 26 3 7 0 34 15 8 9 



 

 14 

Etter-
registr

ert 

MMR (vaxpro)  (ny 2018)    5    9 

Influvac (ansatte)*    333    483 

Registreringer         

Egenerklæringsskjema 670 774 856 620 1382 1721 1270 1797 

Stikkskader/blodsmitte nye tilfeller 57 40 77 39 84 95 102 130  

Oppdagde smittede ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 

*inkluderer ikke influensavaksiner satt av ansatte på hverandre i ulike avdelinger 

SSF  

Vaksinering av ansatte gjennomføres av sykepleier i medisinsk poliklinikk, det føres ikke statistikk over 

vaksiner satt der.  

Vurdering av egenerklæringsskjema samt oppfølging av stikkskader fra SSF utføres på SSK og er derfor 

inkludert i tallene fra SSK. 

Influensakampanje 

I 2018 har SME videreført arbeidet og ledet kampanjen for å øke dekningen av influensavaksinering på 

sykehuset. Totalt ble det levert ut ca. 4000 influensavaksiner til ansatte på SSHF høsten 2018. Den positive 

utviklingen fra forutgående år fortsetter i alle tre sykehus. 
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13 Strålevern 
Fagansvarlig avdeling: Medisinsk serviceklinikk 

Strålevernsansvaret er organisert med en sentral strålevernkoordinator. Sentral strålevernkoordinator er i 

tillegg leder for strålevernutvalget som består av lokal strålevernkontakt ved radiologisk avdeling/seksjon i 

Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, samt en fysiker fra Senter for kreftbehandling og en representant fra 

medisinsk teknisk avdeling. Sentral strålevernkoordinator er plassert i Medisinsk serviceklinikk og 

rapporterer til klinikksjef. 

Lokale strålevernkontakter og sentral strålevernkoordinator har holdt undervisninger innen strålevern og 

apparatspesifikk opplæring til ansatte ved Sørlandet sykehus HF, men pga. manglende personell blant 

strålevernkontaktene har ikke opplæringen vært av tilstrekklig. Oppmøtet på de undervisningene som har 

vær holdt har vært bra for de ulike personellkategoriene.  

Sørlandet sykehus HF har i 2018 hatt 26 registrerte strålevernsmessige uhell/hendelser ved bruk av 

ioniserende stråling innen diagnostikk og behandling, og de fordeler seg på følgende måte:  

 

Gjentak av us pga operatørfeil 9 

Us utført på feil pasient 5 

Us utført på feil kroppsdel 5 

Gjentak av us pga feil på utstyr 3 

Annet 2 

Unormalt høy stråledose 1 

HMS stålevern 1 
 

Tallene er hentet fra TQM. Årlig utføres det over 135 000 undersøkelser/behandlinger av pasienter med bruk 
av ioniserende stråling. 

  

13.1 Personelldoser 

I 2018 er det registrert over 300 arbeidstakere som har brukt persondosimeter ved Sørlandet sykehus HF, 
dosefordelingen er for disse som følger:  

 
 SSA SSF SSK 

0 mSv 69 20 156 
0-1 mSv, 12 5 16 
1-3 mSv 11 0 8 
>3 mSv 4 0 2 

 
Høyeste registrerte dose var 10,3 mSv, tilsvarende 3,1 mSv i effektiv dose. Maksimal tillatt effektiv dose i 
henhold til Strålevernsforskriften er 20 mSv per år. 
Det er de samme personellgrupper som hvert år får de høyeste dosene; kardiologer og radiologer som 
arbeider med angio- og intervensjonsundersøkelser.  
 

13.2 Utslipp av radioaktive stoffer 

Sørlandet sykehus HF har i 2018 hatt følgende beregnede utslipp av radioaktive stoffer til avløpsnettet via 
pasient fra nukleærmedisinsk virksomhet: 
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Nuklide Årlig tillatt 
utslippsmengde 
[GBq] 

Utslipp fra Sørlandet sykehus 
Kristiansand, for 2018 
[GBq] 

Tc-99m 800 250 

I-131 5 0,21 

I-123 12 0,23 

In-111 2 - 

Ga-67 0,2 - 

Se-75 0,0005 0,00006 

Ra-223 0,225 0,01 
 

Utslippene er innenfor utslippstillatelsen. 

 

13.3 Radioaktivt avfall 

Sørlandet sykehus HF har i 2018 levert 12 radioaktive kilder til Institutt for energiteknikk som har vært 
deponeringspliktig. Kildene var 12 kalibrering- og testkilder som har vært brukt ved nukleærmedisinsk 
seksjon. Ut over dette har ikke SSHF generert radioaktivt avfall som er deponeringspliktig. 

 

13.4 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (Statens strålevern) 

Sørlandet sykehus HF har i 2018 ikke hatt tilsyn fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 
 

 

14 Medisinsk teknisk utstyr 
Fagansvarlig: Teknologi og e-Helse, medisinsk-teknisk seksjon (MTS). 

Seksjonen består av fire enheter; 

Medisinsk Teknologisk Enhet Kristiansand 

Medisinsk Teknologisk Enhet, Arendal 

Medisinsk Teknologisk Enhet, Flekkefjord 

Enhet for Behandlingshjelpemidler 

14.1 Virksomhetens omfang 
MTS forvalter en utstyrspark av MTU bestående av ca. 30.000 enheter, med en akkumulert historisk 

anskaffelsesverdi på ca. 850.000 mill. kr.  

MTS forvalter eieransvaret, og har ansvar for reparasjon og vedlikehold, loggføring vedrørende alle forhold i 

forbindelse med bruk av utstyret, kassasjon osv. 

I 2018 ble det loggført ca. 15.000 tekniske oppdrag på utstyret, hvorav ca. 5.500 av oppdragene har vært 

periodisk vedlikehold. De resterende er klassifisert som uforutsette reparasjoner og annet arbeid i relasjon 

til utstyret. 
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14.2 Risikovurdering 
MTU vedlikeholdes i all hovedsak iht. produsentens anbefalinger, og risikovurderes i de tilfeller hvor dette 

fravikes.  

14.3 Opplæring 
SSHF har retningslinjer for kartlegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæring i bruk av MTU for 

avdelinger som bruker MTU. 

14.4 Tekniske behandlingshjelpemidler 
I tillegg til MTU i bruk inne på sykehusene, er det pr. d.d. ca. 14.000 utlån av teknisk utstyr som sykehuset 

har ansvar for til pasienter som behandles i hjemmet. Utlevering, pasientkontakt, reparasjon og vedlikehold 

av dette utstyret, inkludert utlevering av forbruksvarer, håndteres av Enhet for behandlingshjelpemidler. 

Enheten leverer også ut forbruksvarer til f.eks. ernæringspasienter, og organiserer gassdistribusjon til 

pasienter som er avhengig av oksygen. 

14.5 Avvik 
Det er i 2018 meldt om få uhell/nesten-uhell med medisinsk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB.) 

14.6 Tilsyn 
Det er i de seneste års tilsyn fra DSB ikke fremkommet betydelige avvik i virksomheten til MTS. 

 

15 Ytre miljø 
Fagansvarlig avdeling: Teknologi og e-helse, energi- og miljøleder. 

15.1 Bakgrunn  
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at alle helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO 14001-

standarden. SSHF har arbeidet aktivt med dette de siste årene og vi ble sertifisert i september 2014. 

Regjeringen har tidligere signalisert at offentlige bygge- og anleggstiltak skal vektlegge miljø og estetikk. 

Dette har SSHF lagt til grunn i arbeidet med miljøsertifiseringen.  

ISO 14001 er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystem. Den inneholder detaljerte 

krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, 

gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at foretaket oppnår en forbedring av sin miljøpresentasjon. 

Standarden setter ikke konkrete krav om miljøprestasjon, utenom oppfyllelse av lover og forskrifter knyttet 

til ytre miljø. Miljømål og handlingsplaner må foretaket selv formulere. 

En helhetlig forståelse av sammenhengene mellom tjenesteproduksjon, ressursbehov og forvaltning av 

ressursene er styrende for våre prioriteringer ved gjennomføring av investeringstiltakene. Hensynet til ytre 

miljø er derfor et satsingsområde for SSHF. 

15.2 Miljøpolitikk 
SSHF har vedtatt en miljøpolitikk slik ISO-14001 krever. Overordnet mål er å redusere CO2-utslipp. De 

viktigste faktorene som påvirker ytre miljø er identifisert og våre miljømål adresserer CO2-utslipp, 

energibruk, kildesortering og reisemønster.  
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15.3 Periodisk revisjon DNV  
For å opprettholde ISO-sertifiseringen har vi årlig besøk av DNV GL. I 2018 ble det gjennomført ekstern 

revisjon, og kjemikaliehåndtering var valgt som fokusområde. Totalt fikk vi 10 funn, hvor kun to av disse ble 

vurdert som avvik (mindre avvik), tre som observasjoner og fem som forbedringsområder. Alle funnene ble 

lukket innen fristen på 13 uker, og noen av funnene vil bli tatt opp igjen under revisjonen i 2019.  

15.4 Internrevisjon 
For å følge opp miljøledelsessystemet skal det jf. ISO-standarden og egne prosedyrer gjennomføres 

internrevisjoner innen utvalgte fokusområder. Energi- og miljøleder planlegger og gjennomfører disse 

revisjonene på vegne av direktøren, og status meldes til ledelsen gjennom ledelsens gjennomgåelse. I 2018 

ble det gjennomført sju internrevisjoner, i samråd med yrkeshygieniker fra bedriftshelsetjenesten og 

hovedverneombud. To internrevisjoner ble flyttet til 2019. 

15.5 Klimaregnskap og rapportering 
I starten av februar 2018 ble klimaregnskapet for 2018 oversendt til HSØ, og noen av hovedpunktene er vist i 

tabellen under:  

 
2014  2015 2016 2017 2018 

Energiforbruket (KwH) 59 798 000  61 222 006 63 543 658 63 419 877 65 549 858 

Avfallsmengde (tonn)  1 771  1 912 1 739 1 727 1 705 

Vannforbruket (m3) 160 773    139 718 146 724 146 716 137 374 

Flyreiser, ansatte (km) 3 344 451 3 365 138 2 996 973 3 133 201 3 333 932 

Kjøring i tjeneste (km) 2 203 809 2 174 298 2 016 976 1 960 131 1 867 739 

Det ble gjennomført energimerking av alle våre bygg i 2015, og det ble utarbeidet en liste med ENØK-tiltak. 

Denne listen oppdateres løpende, og det vurderes kost/nytte på de ulike tiltakene ut ifra tilbakebetalingstid. 

Enøk-tiltak gjennomføres basert på lønnsomhet og tilgjengelige midler. I prosjekter som ikke er direkte 

relatert til ENØK-tiltak prøver vi å kombinere disse med ENØK-tiltak da det ofte gir en lavere samlet kostnad 

enn om dem gjennomføre hver for seg. Det har vært et økende forbruk av energi de siste årene tross 

gjennomførte ENØK-tiltak og relativt sett milde år (klima).   

I 2018 har vi levert ca. 22 tonn mindre avfall sammenliknet med 2017 og en reduksjon på hele 207 tonn 

sammenliknet med 2015, noe som kan indikere at vi er blitt noe bedre til å redusere forbruk og å gjenbruke 

der det er mulig. Gjennomsnittlig sorteringsgrad ved sykehusene har økt fra ca. 40 % i 2014 til ca. 47 % i 

2018. Målet om 45 % sorteringsgrad totalt for SSHF innen utgangen av 2017 ble nådd, og nytt mål om 60 % 

sorteringsgrad innen 2020 kan være oppnåelig med kontinuerlig fokus. I 2017 og 2018 har vi hatt ekstra 

fokus på riktig håndtering av smittefarlig avfall med prosjektet GUL 2017, noe som har gitt en liten reduksjon 

på ca. 2 tonn fra 2016.  

Transport av varer, pasienter og medarbeidere er en stor utfordring med hensyn til ytre miljø. Mer 

samkjøring, økt bruk av video og sykehusbussene er eksempler på tiltak som flere klinikker har inkludert i 

sine handlingsplaner for ytre miljø. Som tallene fra klimaregnskapet viser over ser vi en nedgang i kjørte 

kilometer i tjeneste, noe som er helt i tråd med våre miljømål og etter standardens intensjoner om 
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kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon. Dessverre ser vi en økning i flyreiser, både innenlands og 

utenlands.  

15.6 Videre arbeid 
I 2019 vil det blant annet bli jobbet med å samordne revisjonsarbeidet innen ytre miljø med HMS-området, 

og det vil spesielt være fokus på tiltak som kan redusere vår miljøpåvirkning. Transport og parkering, vil være 

områder vi skal arbeide mye med det kommende året, for å sikre at våre besøkende og ansatte kan benytte 

miljøvennlige transportmiddel til og fra sykehuset. Høsten 2018 ble det i samråd med tillitsvalgte nedsatt en 

arbeidsgruppe for å jobbe med parkeringsforholdene, og denne gruppen vil fortsette sitt arbeid våren 2019. 

Parkeringsselskapet innvilget betydelige midler for å stimulere til miljøvennlig transport, både i form av flere 

sykkelparkeringer og tilbud om el-sykler for ansatte, og vi har inngått et tettere samarbeid med AKT 

(kollektivselskapet i Agder). 

15.7 Innkjøp 
Det arbeides kontinuerlig med miljøbevisste innkjøp og integrering av miljøhensyn i alle relevante 

anskaffelsesprosesser. Innkjøpsavdelingen trekkes nå i større grad med på et tidlig stadium når det gjelder å 

sette miljøkrav til anskaffelser. 

 

 


