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1 Bakgrunn for saken 
Med bakgrunn i HMS – lovgivning og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter/Internkontrollforskriften, utarbeides det hvert år 
en rapport over HMS-aktiviteter i SSHF.  

Rapporten gir utfyllende og mer detaljert informasjon på en del av de tema som er 
omtalt i Årsberetning 2021 og Årlig Melding 2021. 

2 Saksopplysninger 
HMS-rapporten gir en oversikt på aktivitet innen ulike HMS-områder i SSHF. 
Målgruppen for rapporten er styret, foretaksledelsen, ledere og 
Hovedarbeidsarbeidsmiljøutvalgene (HAMU/ AMU). 

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. 

Alle fagområdene har i 2021 blitt påvirket av pandemien. Noen områder har fått et 
økt fokus i 2021, mens andre områder har måtte omprioritere som følge av nye 
midlertidige oppgaver.  

I SSHF inngår Arbeidsmiljø, Beredskap, Sikkerhet, Ytre miljø og Smittevern i det 
systematiske HMS-arbeidet.   

Følgende funn trekkes særlig frem:  

Beredskapsorganisasjonen SSHF  

I 2020 og 2021 har beredskapsorganisasjonen i SSHF vært samlet mer enn noen 
gang tidligere grunnet pandemisituasjonen.  Alle delene av foretakets 
beredskapsorganisasjon har tidvis vært etablert og sykehuset var i gul og grønn 
beredskap. SSHF har i hele 2021 har et overordnet pandemiutvalg som har hatt 
ukentlige møter. I perioder hvor SSHF har vært i beredskap så har overordnet 
kriseledelse (OKL) erstattes pandemiutvalget. OKL har i perioder hatt møter x 3 pr. 
uke. 

I samme perioder har klinikkene etablert stedlig kriseledelse (SKL) som har hatt 
møter 2 ganger pr. uke. 

Arbeidet har vært godt og effektivt organisert og gjennomført.   

SSHF er representert i fylkesberedskapsrådet som har vært samlet regelmessig i 
forbindelse med pandemien. Redningsledelsen på Agder, ledet av Politimesteren, 
er også SSHF representert i – her som helsedirektoratets representant. 

SSHF har også vært representert på pandemi-oppfølgingsmøter i HSØ, som har 
vært holdt to ganger i uken i store deler av pandemien. 

Andre hendelser har også skjedd i 2021. Den største hendelsen er håndteringen av 
en eksplosjonshendelse i Kristiansand som berørte både SSK, SSA, PTSS og 
overordnet kriseledelse. Denne hendelsen hadde et stort skadepotensiale og ble 
etter håndtert godt viste vår «after-action-review». Dette var et tegn på at 
beredskapsorganisasjonen i SSHF er velfungerende. 

Oppfølging av Covid-19 pandemien   
Håndteringen av pandemien har også i 2021 hatt hovedfokus. Smittevernenheten 
(SME) har bidratt med råd og veiledning, samt oppdaterte retningslinjer på 
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koronasiden på intranett. Det er sendt forløpende informasjon til alle ledere og 
tillitsvalgte om endringer i rutiner. Flere helseforetak (HF) har meldt om utbrudd 
av koronasmitte. SSHF har i 2021 vært forskånet for større utbrudd av Covid-19 
blant personale. Noe av grunnen til dette mener vi skyldes at SSHF har anbefalt en 
strammere linje enn FHI med tanke på bruk av munnbind og testing av ansatte, 
samt avstand og restriksjoner rundt møtevirksomhet. 
 
I januar 2021 fikk SSHF tilgang på vaksinedoser for ansatte mot Covid-19. 
Fagavdelingen og organisasjonsavdelingen utarbeidet prioriteringslister i tråd 
med føringer fra HSØ og FHI. SME fikk ansvar for å koordinere fordeling av disse, 
inkl. utarbeiding av undervisningsopplegg med tilhørende undervisning av 
vaksinatører. SSHF har hittil vært gjennom tre massevaksinasjoner mot Covid-19-
19 i 2021. Ansatte har vært svært positive i å ta vaksinen og oversikt viser at 6142 
ansatte har tatt dose én og 6008 har tatt dose to. Det er også flere ansatte som har 
tatt vaksiner i sine hjemkommuner. Alle ansatte som har ønsket vaksine har fått 
tilbud om dette i SSHF. 
 
Koronapandemien har bevisstgjort foretaket på betydningen av at opplæring, 
rutiner og riktig utstyr er viktig for å ha et godt smittevern. Ansatte på sykehus er 
utsatt for en rekke biologiske og kjemiske stoffer som kan gi ulike helseproblemer.  
 
Smittevernenheten (SMI) deltar i produktråd i Helse Sør-Øst og via SSHF 
sykehusinnkjøp vurderer SME bl.a. kvaliteten på personlig beskyttelsesutstyr og 
ulike desinfeksjonsmidler. Det var mye usikkerhet rundt leveransene i 
begynnelsen av pandemien, men i løpet av 2021 har produktene og leveransene 
blitt mer normalisert. 
 
Ledelse 
Ledermodellen for SSHF tydeliggjør at ledelse i SSHF handler om å sikre god 
kvalitet i pasientbehandlingen. Modellen konkretiserer ønsket lederatferd, hvor 
lederes ansvar for pasientsikkerhet og for å utvikle en kultur for 
kvalitetsforbedring står sentralt. I 2021 har organisasjonsavdelingen arbeidet med 
å implementere den nye modellen, og har bl.a. gjennomført introduksjonsprogram 
for nye ledere hvor mer enn 70 ledere fra alle ledernivå har deltatt. Programmet 
består av fire samlinger. Det legges vekt på lederrollen, lederen som rollemodell og 
forståelse for sammenhengen mellom kvalitet og HMS. Samlingene har denne 
gangen for det meste vært gjennomført digitalt på grunn av Covid-19. 
 
Omstilling 

I 2021 har det vært gjennomført omfattende omstillingsprosesser for å tilpasse 
bemanning og aktivitet for merkantil medarbeidere og pleiepersonell i de 
somatiske klinikkene, til gjennomsnittet for HSØ. Det har vært gjennomført en 
rekke tiltak og en betydelig nedbemanning, spesielt for merkantil ansatte med 
nedtak av til sammen 33 årsverk. Det har vært ansettelsesstopp for sekretærer og 
helsesekretærer. Arbeidet har vært gjennomført på en god måte med et godt 
samarbeide mellom ledere, tillitsvalgte og organisasjonsavdelingen. Ingen fast 
ansatte har blitt oppsagt, men mange medarbeidere har fått endrede 
arbeidsoppgaver, blitt omplassert eller frivillig søkt seg til ledige stillinger. På 
grunn av Covid-19 har særlig arbeidet med tilpasninger i pleieårsverk blitt 
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forskjøvet til 2022. Organisasjonsavdelingen har bistått i prosessene, som har vært 
krevende å gjennomføre for ledere og tillitsvalgte.  

 

Arbeidsmiljø  

Pandemisituasjonen har vært krevende for mange medarbeidere i foretaket. 
Arbeidsbelastning og arbeidsmiljø har hatt fokus. Bedriftshelsetjenesten ser at 
fokus på forebygging vil være viktig også i året som kommer. Arbeidsbelastning og 
arbeidsmiljø vil være satsningsområder, da det er en klar sammenheng mellom 
disse to temaene og sykefravær. Det er viktig å knytte dette opp mot et arbeid som 
er målrettet, systematisk og langsiktig. Sentralt i dette arbeidet er risikovurdering 
av de riktige eksponeringsfaktorene i den enkelte enhet. 

ForBedring 

Undersøkelsen ForBedring ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten ble 77 
prosent, noe som var under målet på 85 %. Dette er en vesentlig nedgang siden 
forrige undersøkelse i 2019, da svarprosenten ble 86 prosent. Dette kan i stor grad 
forklares med endringer i deltakelse. Tidligere var det krav om 30 % stilling for å 
delta, nå er tanken at alle skal med, helt ned til 1 prosent stilling. Nytt er også at en 
må besvare alle spørsmålene for å få sendt inn besvarelsen.  SSHF hadde også i 
2021 tilleggsspørsmål knyttet til vold og trusler, samt seksuell trakassering.  

I SSHF utarbeidet 80 % av enhetene handlingsplaner med oppfølgingstiltak. SSHF 
hadde et spesielt fokus på oppfølging av enheter som hadde dårlig score på 5> 
indikatorer. Administrerende direktør fulgte dette opp i oppfølgingsmøtene med 
klinikkene. 

Det samlede sykefraværet ved SSHF 

Sykefraværet ved SSHF var i 2021 på 8,03 prosent. Dette er en økning på 0,63 
prosentpoeng fra 2020. 0,4 % av fraværet i 2021 var koronarelatert. På tross av 
det økte sykefraværet er SSHF blant de med laveste sykefravær sammenlignet med 
lignende helseforetak i Helse Sør-Øst. Samlet for Helse Sør-Øst var fraværet 8,2 
prosent. 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
For flere medarbeidere ble 2021 et krevende år. På grunn av pandemien og økning 
i sykefraværet var det også en økning av AML-brudd på slutten av året på noen 
enheter. Det har i denne situasjonen vært svært viktig for SSHF å opprettholde 
fokus på HMS, da spesielt gjennom godt smittevern og omstilling for å sikre 
bemanning. Det er gitt tilbud til ansatte og ledere om psykososial støtte og 
utarbeidet en helhetlig rutine for retningslinje for ivaretakelse av medarbeidere. 

Beredskapsledelsen og organisasjonen har jobbet strukturert, målrettet og 
effektivt   for å være i forkant av pandemi-utviklingen, for best mulig å kunne 
planlegge driften av sykehuset. Det har vært god dialog mellom ledere og 
tillitsvalgte gjennom pandemien. Våre medarbeidere har også vist en stor grad av 
fleksibilitet og ekstra innsats for å bidra til at SSHF har håndtert dette på en og 
måte.  

Det har i 2021 blitt gjennomført omfattende omstillingsarbeid, særlig for merkantil 
medarbeidere. Det er innført nye digitale systemer og mange medarbeidere har i 
den forbindelse fått endrede oppgaver eller annen stilling i SSHF. Vi har i disse 
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prosessene hatt stort fokus på samarbeid med tillitsvalgte, det å ivareta 
arbeidsmiljøet på involverte enheter og ivaretagelse av hver enkelt medarbeider 
på best mulig måte. 

I 2021 har saken om uønskede hendelser vært belastende for de medarbeiderne 
som har vært involvert, men gjør også noe med arbeidsmiljøet til andre 
medarbeidere. SSHF har gjennomført et omfattende forbedringsarbeid og har en 
pågående gjennomgang med tillitsvalgte om læringspunkter for ledelse.   

HMS har stor betydning for kvaliteten på pasientbehandling og ledelse er en meget 
viktig del av dette. I Introduksjonsprogrammet for nye ledere, hvor mer enn 70 
ledere fra alle nivå har deltatt i 2021 har sammenhengen mellom kvalitet og HMS 
vært et av temaene.  

Administrerende direktør vil uttrykke takknemlighet ovenfor alle medarbeidere, 
ledere, tillitsvalgte og verneombud for deres bidrag til gode arbeidsmiljø og for 
den innsatsen som hver og en av dem har gjort for å bidra til å håndtere 
pandemien på SSHF  

Administrerende direktør anbefaler styret å ta HMS-rapporten til orientering.  
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