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Om rapporten
Helse Sør-Øst rapporterer på samfunnsansvar som pålagt i regnskapsloven og  
statens prinsipper for god eierstyring.  

I 2010 utvidet Helse Sør-Øst rapporteringen til å omfatte miljø- og samfunnsansvar,  
selv om store norske selskaper først fra 2013 fikk lovkrav om dette. Lovpålegget kom  
med begrunnelse i at myndighetene mente at gjennom åpenhet bør norske bedrifter  
vise at de tar sitt samfunnsansvar på alvor.  

I 2016 ble rapporten utvidet til å omfatte helse, miljø og sikkerhet. Ytre miljø er en  
integrert del av det systematiske arbeidet med HMS i Helse Sør-Øst.  

Nytt i år er at det er Sykehusinnkjøp, og ikke Helse Sør-Øst, som arbeider med å følge opp 
etisk handel og arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter. Sykehusinnkjøp har 
redegjort for arbeidet i rapporten.  

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og arbeider kontinuerlig for å forbedre oss. 

HELSE SØR-ØST RHF
Postboks 404, 2303 Hamar

Telefon 02411
postmottak@helse-sorost.no

www.helse-sorost.no
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Redusert CO2-utslipp i Helse Sør-Øst 

For åttende gang kan Helse Sør-Øst RHF presentere årlige rapport om HMS og samfunnsansvar. Det er positivt å se at 
utviklingen går i riktig retning for det totale CO2-utslippet i Helse Sør-Øst.
 
I Helse Sør-Øst er arbeidet med klima og miljø en del av det metodiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Regionene vektlegger en  
helhetlig og systematisk tilnærming til HMS med felles satsningsområder 
og indikatorer.  

For første gang rapporteres det på omfang av vold- og trusler mot  
ansatte i spesialisthelsetjenesten. Vi er glad for at Helse- og omsorgs-
ministeren satte søkelyset på tematikken i foretaksmøte. Det er viktig 
at helseforetakene arbeider med tiltak for å forebygge vold- og trusler 
mot ansatte og det er gledelig å se at det gjennomføres flere prosjekter 
i helseforetakene med særskilt fokus på denne problemstillingen.

Helse Sør-Øst RHF presenterer i årets rapport et klimaregnskap for 
hele foretaksgruppen som viser at det totale CO2-utslippet er redusert 
med ca. fem prosent siden 2015. Årsaken er hovedsakelig reduksjon i 
energiforbruket, fyringsolje og lystgass. 

Oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter og etisk handel gjøres 
nå nasjonalt gjennom Sykehusinnkjøp HF.  Det legges opp til samarbeid 
om etisk handel og erfaringsutveksling på tvers av regioner og  
landegrensene. Sykehusinnkjøp HF gjennomfører revisjoner og følger 
opp alle ledd i leverandørkjeden. Helseforetakene følger opp og er  
ansvarlig for egne leverandører. 

Helse Sør-Øst skal være ledende i arbeidet med HMS og samfunnsansvar. 
Vi er glade for å kunne presentere vårt arbeid i rapporten og håper du 
som leser vil ha glede av den.
 

Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør



Klima-
regnskap
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Klimaregnskap CO2 i Helse Sør-Øst
Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi)  
og er videreutviklet og tilrettelagt for helsesektoren.

Scope 1 Utslippskilde Faktor Utslipp tonn CO2
Aggregat
Diesel 104 448 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif) 2,68 279,9
Ambulanse 
Bensin 19 318 liter CO2 utslipp per liter (gj.snitt bensin/diesel) 2,34 45,2
Diesel 1 855 012 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol) 2,68 4 971,4
Uspesifisert drivstoff 1 853 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol) 2,51 4,7
Ansattes kjøring med egne kjøretøy i tjenesten
Bil 13 891 605 km CO2 utslipp per km (gjennomsnitt bensin/diesel) 0,17 2 361,6
Eide eller leasede kjøretøy
Bensin 94 537,20 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol) 2,34 221,2
Diesel 533 524,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol) 2,68 1 429,9
Fyring
Biobrensel 11 209 888 kWt CO2 utslipp per m3 (kilde: Klif) 0
Diesel 89 082 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif) 2,68 238,7
Fyringsolje 515 084,90 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif) 2,66 1 370,1
Naturgass 170 525 m3 CO2 utslipp per m3 (kilde: Klif) 2,34 399
Gasser
Lystgass 32 916,5 kg CO2 utslipp per kg (kilde Anesthesia) 289 9 512,9
Scope 2
El-forbruk
Elkjele 85 163 387,00 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi et al) 0,28 23 845,7
Fast elkraft 410 056 537,00 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi et al) 0,28 114 815,9
Fjernkjøling 15 490 859 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi) 0,13 2 013,8
Fjernvarme 232 932 996,00 kWt  CO2 utslipp per kWt (kilde: NVE og SSB) 0,13 30 281,3
Scope 3
Flyreiser
Innenlands 7 215 247 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra) 0,17 1 226,6
Utenlands 16 848 258 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra) 0,1 1 684,8
Papirforbruk
Papirforbruk 324 251,00 kg CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi) 0.1 32,4
Sum CO2 utslipp (tonn) obligatorisk registrering 189 713,8
Sum CO2 utslipp (tonn) frivillig registrering  5 021,3
Sum CO2 utslipp (tonn) obligatorisk  og frivillig registrering 194 735,1
Sum CO2 utslipp (tonn) obligatorisk registrering 189 713,8



Klima-
regnskap

Co2-utslipp i Helse Sør-Øst  
Det totale Co2-utslippet i Helse Sør-Øst er redusert med ca. 5 % siden 2015. Årsaken er hovedsakelig 
reduksjon i energiforbruket, i tillegg til redusert bruk av lystgass, som er en svært potent klimagass.  
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CO2 utslipp i Helse Sør-Øst 

CO2 utslipp i 2015, 2016 og 2017

Tonn CO2

Tonn CO2

Det totale CO2-utslippet i Helse Sør-Øst er redusert med cirka 5 prosent siden 2015. Hovedårsaken er reduksjon i 
energiforbruket, fyringsolje og lystgass. Reduksjonen i CO2 utslipp i Helse Sør-Øst fra 2015 til 2017 tilsvarer det  
årlige CO2 forbruket til 1077 nordmenn (kilde:www.energiogklima.no). Sykehuset Innlandet HF utmerker seg med 
en betraktelig reduksjon i CO2-utslippet på i underkant av 20 prosent reduksjon fra 2015 til 2017.

Totalt CO2 utslipp i Helse Sør-Øst



          Nasjonalt  
    rapporterings- 
                 system
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Felles webportal for rapportering av klimaregnskap og miljødata
Helse Sør-Øst RHF har utviklet en nasjonal webportal for rapportering av klimaregnskap og miljødata. Webportalen  
er en database for miljødata og helseforetakene har tilgang til å se egne og andres historiske data i systemet. 

«Grønt sykehus» er et samarbeidsutvalg for de fire regionale  
helseforetakene, Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF.  
Samarbeidsutvalget «Grønt sykehus», erstatter det tidligere  
samarbeidsprosjektet, og skal sørge for en helhetlig tilnærming og 
samordning av arbeidet med klima og miljø i spesialisthelsetjenesten.  

I 2017 ble det enighet i samarbeidsutvalget om at webportalen  
tas i bruk nasjonalt og at Sykehusbygg HF eier systemet. Systemet  
er nå tilpasset rapportering for de fire helseregionene og det er  
mulig å ta ut rapporter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 



«Reis smart»  
i Vestre Viken

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll ved Drammen sykehus 
var den første som prøvde el-syklene ved sykehuset.

Kristi Skinnes, systemansvarlig 
for miljøledelsessystemet i 
Vestre Viken.
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«Reis smart» i Vestre Viken

Hovedoppgaven til sykehusene i Vestre Viken er god og trygg pasientbehandling.  
Dette samfunnsansvaret ønsker vi å utføre med minst mulig negativ påvirkning av  
miljø og klima.

Et av områdene vi har jobbet med i flere år er transport og vi har hatt fokus både på ansattes reiser  
til-fra jobb, tjenestereiser, varetransport og transport av pasienter. 

Det har blitt gjennomført flere reisevaneundersøkelser for både medarbeidere og pasienter i 
 Vestre Viken og vi har gjennomført en rekke tiltak for å etablere og legge til rette for mer  
miljøvennlige reiser:
 • Elektroniske kjørebøker er innført slik at vi kan ta ut miljøregnskap
 • Utlån av el-sykler til ansatte (Drammen sykehus) 
 • Lagt til rette for deltakelse i «Sykle-til-jobben-aksjonen» 
 • Nye sykkelparkeringer er oppført ved Bærum sykehus og Blakstad sykehus 
 • Tilrettelegge for bruk av elektroniske møter
 • Sanntidsskjerm for bussavganger i vestibylen på Drammen sykehus
 • Holdningskampanjer overfor medarbeidere med fokus på å reise smart
 • Konkrete mål om å redusere antall kjørte kilometer når det gjelder tjenestereiser
 • Konkrete mål om å øke samkjøring når det gjelder pasienttransport

- Fra 2013 til 2017 har vi redusert antall kilometer 
som er kjørt med egen bil i forbindelse med  
tjenestereiser med 217 115 km. Dette er en 
reduksjon på 16 prosent som tilsvarer sju runder 
rundt ekvator med bil, sier Kristi Skinnes som er 
systemansvarlig for miljøledelsessystemet i  
Vestre Viken.

Vestre Viken arbeider videre med strategi for  
miljøvennlig valg av tjenestebil og strategi for  
parkering. I tillegg finnes det en plan for utbedring 
av sykkelparkering ved Drammen sykehus samt at  
foretaket er i startgropen med å gjennomføre en   

 kampanje for å få medarbeidere til å kjøre   
 sammen. 

- Jeg opplever et stort engasjement ute i organisasjonen, 
både blant ledere og medarbeidere. Miljøfokuset er i ferd 
med å bli en del av kjerneaktiviteten til avdelingene, noe 
som er svært viktig for det videre miljøarbeidet i Vestre 
Viken, sier Skinnes. Erfaringen er at endringer tar tid, men 
oppmerksomhet fører til økt bevissthet og en gradvis 
reduksjon av miljøfotavtrykket vårt.
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Energi
Energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Et viktig tiltak for miljøet er å spare energi og bruke gode 
energiløsninger som hindrer vekst i bruken av energi. Oppvarming og kjøling er det viktigste miljøaspektet for 
helseforetakene.

Energiforbruk i helseforetakene i Helse Sør-Øst (GWh)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Akershus universitetssykehus 88,9 97,5 96,2 82,5 81,2 85,1 83,8

Oslo universitetssykehus 296,6 294,4 300,2 295,5 307,6 303,1 294,6

Helse Sør-Øst RHF 0,6 0,3 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5

Sunnaas sykehus 7 4,3 6,4 6,2 5,7 6,4 6,2

Sykehusapotekene (hovedkontor) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sykehuset i Vestfold 47,9 ***49,8 49,3 47 47,0 47,1 44,8

Sykehuset Innlandet 93,4 93,7 92,7 91 93,8 96,2 90,8

Sykehuset Telemark 52,2 53,5 51,7 47,9 45,8 45,5 44,0

Sykehuset Østfold 48,8 51,8 50,7 47,8 54,1 51,5 47,9

Sykehuspartner (hovedkontor) 3,2 3,6 1,8 4,4 1,8 5,0 4,1

Sørlandet sykehus 59,2 62,5 64,2 59,6 61,2 63,9 63,5

Vestre Viken 75,9 81,3 84,7 78,9 80,1 81,4 81,3

Total 774 792,9 798,9 761,5 779,1 786,3 761,7

***Psykiatrien i Vesfold ble slått sammen med Sykehuset i Vesfold HF fra 1.1.2012

Energikilder andel prosent 2017 Utvikling i bruk av fyringsolje i prosent av totalt energiforbruk

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av 
bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

Energi fra fyringsolje i % av total energiforbruk, Gjennomsnitt Helse Sør-Øst
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Energi

Deltagere på Fang Energityven: 
Per Monsrud, Kai Hedlund, Helene Brustad,  
Kjetil Goddokken (driftsteknikere), og  
Trine Chr. Helgerud (fagansvarlig energiledelse).  

Mattias Thollander (også driftstekniker),  
var ikke med da bildet ble tatt.

Les mer om Fang energityven på  
Grønn byggallianses hjemmesider:  
byggalliansen.no 
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Fang energityven! 

Grønn byggallianse arrangerer årlig Fang energityven. Her er prinsippet at representanter for driftsavdelinger går  
en årlig runde på kveldstid i egne bygg for å sjekke hvilke energityver som er operative når det er lav aktivitet i  
bygningsmassen.

Som oftest kan enkle grep som ikke krever kostbare investeringer, gi 
gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja. Fang Energityven 
involverer og engasjerer driftspersonellet som har den daglige  
omsorgen for byggene, slik at de får økt kunnskap og motivasjon  
til å drifte sine bygg på en miljømessig og økonomisk god måte.

Ahus deltok under Fang Energityven i oktober 2017. 
Tirsdag 10.10.17 etter arbeidstid var vi seks personer fra avdelingen drift 
og vedlikehold som gikk fra rom til rom og fra bygg til bygg. Vi holdt på et 
par timer. Vi skrev funnene inn i skjemaer som Grønn Byggallianse har 
delt med oss. Der hvor vi har SD-anlegg (sentralt driftskontrollanlegg), 
gikk vi først gjennom bygg og anlegg på skjermen, før vi gikk ut og 
sjekket om det stemte med virkeligheten.

Hvilke funn gjorde dere?
Innetemperatur, møblering, vindusbruk, lys og utstyr ble kartlagt 
under runden. Flere rom hadde innetemperatur på 24-25 grader, rett 
temperatur er 20-22 grader i vinterhalvåret, for å unngå bakterievekst 
og irriterte slimhinner. Møbler må plasseres slik at det er mulig å stille 
termostaten på ovnen. Det skal være minst 10 centimeter mellom vindu 
og møbler, slik at varmen fra ovnen stopper kaldraset fra vinduet. 

Runden avdekket at lysstyringssystemet ikke fungerte optimalt, så vi 
fikk inspirasjon til å forbedre eksisterende lysstyringssystem. Det skal 
jobbes videre med å koble «løse» fancoiler til romkontroll/SD-anlegg. 
Kartleggingen avdekket at utstyr sto på, PC-skjermer og øvrig utstyr 
skal skrus av når de ikke er i bruk.

Hvilke effekter ser dere av Fang Energityven? 
Vi så effekten allerede dagen etter på Energinet (energioppfølgings-
systemet), hvor vi kan følge time for time. Effektuttaket er lavere og 
da blir også energibruken lavere.

Har dere planer om å gjennomføre en ny runde i 2018? 
Ja, det skal vi gjøre. 

Har dere tips til andre sykehus som skal gjennomføre Fang Energityven? 
For å bevisstgjøre de som bruker bygget og oppnå en varig effekt, 
kan funnene meldes som miljøavvik i avvikssystemet (EQS). Da må de 
behandle avviket i avdelingen/enheten, vurdere forbedringer og tiltak 
blir bestemt og synliggjort.



Vann
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Vann
Et redusert vannforbruk kan gi både økonomiske gevinster for helseforetakene og miljøgevinster 
for samfunnet. Vannforbruk har en høy kostnad når vann skal varmes opp og avløpsvann skal 
renses. Mye av energibruken i helseforetakene er knyttet til vann. Et eksempel er at det i snitt 
forbrukes 100 liter vann når en person dusjer. Både konkrete tiltak som sparedusjer og tetting av 
lekke pakninger og holdningsskapende arbeid blant ansatte og pasienter, kan gi store gevinster 
ved at vannforbruket minsker.

Samlet vannforbruk i helseforetakene i Helse Sør-Øst (kubikkmeter)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Akershus universitetssykehus 206 851 234 704 208 641 249 739 227 044 208 933 219 825

Oslo universitetssykehus 1 072 290 994 881,40 1 111 728 1 115 582 937 099 832 848 845 255

Helse Sør-Øst RHF 634 375 586 1 302 786 988 1 024

Sunnaas sykehus 15 676 10 134 15 338 15 389 15 074 15 074 14 813

Sykehusapotekene (hovedkontor) * * * * * * *

Sykehuset i Vestfold 126 428 ***121 368 121 368 122 349 96 326 115 681 144 839

Sykehuset Innlandet 243 222 259 594 272 711 246 094 234 622 245 646 219 857

Sykehuset Telemark 110 796 113 904 104 253 103 176 103 176 83 094 77 828

Sykehuset Østfold 140 640 134 887 122 054 121 820 108 222 120 523 108 430

Sykehuspartner (hovedkontor) 11 206 6 597 5 243 7 410 6 739 6 651 6 499

Sørlandet sykehus 160 640 149 716 154 297 160 773 139 718 146 724 146 716

Vestre Viken 383 066 321 275 338 331 290 007 316 095 347 324 319 896

Total 2 471 449 2 347 435 2 454 550 2 433 641 2 184 901 2 123 486 2 104 982

*Er leietager - tall ikke tilgjengelig fra huseier
***Psykiatrien i Vesfold ble slått sammen med Sykehuset i Vesfold HF fra 1.1.2012

Et av Sykehuset Innlandets hovedmål har vært å redusere vannforbruket  
i foretaket med to prosent i forhold til 2014 målinger. Resultater for 2017 
viser at Sykehuset Innlandet har redusert vannforbruket med 12,8 prosent.



Avfall

Avfall
Å redusere den totale avfallsmengden samt å gjenvinne eller ombruke mer, er de viktigste tiltakene for å redusere 
miljøproblemene fra avfall. Avfall er årsak til flere miljøproblemer. Deponering og forbrenning av avfall fører til  
utslipp av forurensende stoffer til luft, jord og vann. Avfall er også et symptom på overforbruk av ressurser.
Utover å være et miljøproblem er også avfall en stor kostnad for helseforetakene. Reduksjon i avfallsmengder og 
gjenvinning kan gi betydelige innsparinger. Gode rutiner og oppfølging er vesentlig for å få til god kildesortering.
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Samlet avfallsmengde i helseforetakene i Helse Sør-Øst (tonn)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Akershus universitetssykehus  1845 1 840 1 893 1 882 1 976 2 057 2 187

Oslo universitetssykehus 4 936,6 5 467 5 433 5 782 5 800 5 918 5 594

Helse Sør-Øst RHF * 7 24 31 10 21 14

Sunnaas sykehus 64 162 155 169 202 197 167

Sykehusapotekene (hovedkontor) * * * * * * *

Sykehuset i Vestfold 1 067 ***1 142 1 268 1 242 1 244 1 259 1 243

Sykehuset Innlandet 2 445 2 047 1 986 2 138 2 064 2 076 2 061

Sykehuset Telemark 1 346 1 265 1 308 1 151 1 080 1 218 1 113

Sykehuset Østfold 1 150 1 352 1 289 1 411 1 495 1 344 1 390

Sykehuspartner (hovedkontor) * 69,7 72 106 70 56 63

Sørlandet sykehus 1 403 1 414 1 567 1 746 1 839 1 798 1 736

Vestre Viken 2 020 2 523 1 901 1 996 2 099 2 150 2 211

Total 16 276 17 289 16 897 17 655 17 879 18 094 17 779

*Er leietager - tall ikke tilgjengelig fra huseier
***Psykiatrien i Vesfold ble slått sammen med Sykehuset i Vesfold HF fra 1.1.2012



Helbredende 
omgivelser

Helbredende omgivelser og ytre miljøsatsing på Sunnaas sykehus

Det er påvist klare koblinger mellom et sunt nærmiljø og folkehelse. Sunnaas sykehus har tatt konsekvensen av 
dette og flettet arbeid med forvaltning av lokale naturverdier og helbredende omgivelser i sitt system for ISO 
14001 miljøledelse.

Grunntanken med etablering av Sunnaas sykehus på Nesodden 
like sør for Oslo var at stedets vakre og rene naturomgivelser 
og panoramautsikter over fjord og fjell ville gi et viktig bidrag til 
pasienters helse og forbedring. Med en rekke utbyggingsetapper 
gjennom årene har de stedsnære naturverdiene blitt noe redusert. 
Dette tas nå hånd om og trenden skal reverseres.

Siden pionerarbeidet gjort av Roger Ulrich og Edward O. Wilson i 
1980-tallet, har det blitt gjort en rekke studier som bygger på teorier 
om "biophilic" og "evidence based" design. Ulrichs forskningsstudie 
fra 1984, "View through a window may influence recovery from 
surgery", vist at kirurgipasienter med en utsikt over naturomgivelser 
brukt mindre medikamenter og hadde kortere sykehusopphold og 
mindre komplikasjoner. Edward O. Wilsons "Biophilia", publisert 
i samme året, handler om menneskets innfødte tendenser og 
preferanser for forbindelser med natur, og naturens betydning for 
velvære.

Prinsippene i "biophilic" design har vært anvendt i fortidens  
sykehusdesign, spesielt i psykiatrien hvor miljøer som bidrar til 
sinnsro gir verdifulle resultater. I senere år har verdiene i "helbredende 
arkitektur" blitt erkjent og integrert i moderne sykehusdesign, bl.a. 
i mange inspirerende prosjekter i Danmark.

Det er naturlig å spørre hva helbredende omgivelser har å gjøre 
med ytre miljø arbeidet. Koblingen er at omgivelser som bidrar til 
trivsel og raskere helbredelse kan redusere sykehusets ressursbruk 
og dermed føre til økt miljøeffektivitet. Miljøbevisst forvaltning av 
naturverdier utendørs, med fokus på biomangfold og sunne  
økosystemer, gir miljøkvalitet, trivsel og bedre tilpasning til fremtidens 
klimaendringer. Sunnaas har derfor tatt utvikling av helbredende 
omgivelser med som et hovedmål i sitt miljøarbeid.

Tiltakene innført for å oppnå målet inkluderer kartlegging av blå-
grønn kvalitet ved bruk av "Blå-grønn faktor" metoden, integrering 
av helbredende omgivelser i "service design" arbeid i tidligfase-
planlegging for nytt byggetrinn, en mulighetsstudie for utvikling 
av sykehusets uteområder, landskapsopparbeidelser, et "levende 
sykehuset" prosjekt for å øke trivsel og bruksverdi for pasienter, og 
utredning av grønne tak på eksisterende bygg for å støtte et rikere 
biomangfold, estetikk og blå-grønn verdi. I tillegg til verdier for 
pasienter, vil satsing på helbredende omgivelser bidra til et bedre 
arbeidsmiljø og økt trivsel hos sykehusets ansatte.  

Ny Nordskælland sykehus. Foto: Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter Dammen ved hovedinngangen til Sunnaas sykehus
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HMS-indikatorer

Sykehusene i Helse Sør-Øst har mange av de samme HMS-utfordringene. For å få bedre og mer helhetlig oversikt over 
HMS-status i regionen rapporteres det på HMS-indikatorene: Fraværsskadefrekvens, Lukkerate for HMS-hendelser og 
Vold- og trusselfrekvens. De siste årene har det vært en negativ utvikling av vold og trusler både i psykiatrien og  
somatikken. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen og synliggjøre problematikken slik at det kan iverksettes tiltak. 
For sykehusene i Helse Sør-Øst er det aktuelt å sammenligne egne data fra år til år, fremfor å sammenligne resultater i 
foretaksgruppen. I det regionale HMS-ledermøte diskuteres resultatene og deling av beste praksis.

Fraværsskadefrekvens

Fraværsskadefrekvens 
Indikatoren fraværsskadefrekvens skal være et mål på suksess med arbeidet for å skape sunne og  
trygge arbeidsplasser. Indikatoren skal sikre oppmerksomhet rundt det skadeforebyggende arbeidet.  
Fraværsskade er personskade som følge av arbeidsforhold og som medfører minst en dags fravær  
ut over skadedagen. Grafen viser (H1 verdi) antall fraværsskader per million arbeidstimer. 
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HMS-indikatorer

Lukkerate HMS- hendelser

 

 

Lukkerate HMS-hendelser 
Lukkerate HMS-hendelser skal bidra til å forbedre meldekultur av HMS-hendelser i avvikssystem ved  
å fokusere på lukketid. Indikatoren viser om helseforetaket i perioden har lukket mer eller mindre  
HMS-hendelser enn det er registrert i avvikssystemet. Er tallet høyere enn 1 så lukkes det mer enn  
det kommer inn, hvis tallet er lavere enn 1 så lukkes det færre hendelser enn det registreres.
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Vold og trusler  

 

Ansatte i helseforetakene melder hendelser knyttet til vold- og trusler i helseforetakets 
kvalitetssystem. Flere helseforetak har hatt fokus på å forbedre meldekultur. Grafen viser antall 
innrapporterte hendelser knyttet til vold og trusler mot ansatte per helseforetak. I regionen er det 
trolig stor variasjon i meldekultur både i somatikk og psykiatri. 

 

Antall vold og trussel hendelser totalt for Helse Sør-Øst  

 

 

Antall meldte vold- og trussel hendelser per helseforetak 
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Psykisk helsevern

Somatikk

Somatikk
Foretak 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Akershus universitetssykehus 103 40 115 113 146 122

Oslo universitetssykehus 137 152 100 139 158 136

Sunnaas sykehus 5 10 14 16 3 4

Sykehuset i Vestfold 21 35 25 33 49 76

Sykehuset Innlandet 4 19 8 19 23 40

Sykehuset Telemark 16 55 17 65 50 29

Sykehuset Østfold 1 2 9 20 41 34

Sørlandet sykehus 26 33 29 35 36 88

Vestre Viken 29 38 57 63 54 76

Totalt 342 384 374 503 560 605

Psykisk helsevern
Foretak 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Akershus universitetssykehus 307 209 305 242 258 368

Oslo universitetssykehus 687 503 484 497 719 648

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold 145 96 102 163 147 197

Sykehuset Innlandet 198 99 196 252 380 372

Sykehuset Telemark 158 176 156 174 258 94

Sykehuset Østfold 114 142 99 182 250 406

Sørlandet sykehus 278 257 228 221 293 511

Vestre Viken 295 375 501 561 347 507

Totalt 2182 1857 2071 2292 2652 3103
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Vold og trusler 
Ansatte i helseforetakene melder hendelser knyttet til vold- og trusler i helseforetakets kvalitetssystem. Flere helseforetak 
har hatt fokus på å forbedre meldekultur. Grafen viser antall innrapporterte hendelser knyttet til vold og trusler mot  
ansatte per helseforetak. I regionen er det trolig stor variasjon i meldekultur både i somatikk og psykiatri.

Antall meldte vold- og trussel hendelser per helseforetak

Antall vold og trussel hendelser totalt for Helse Sør-Øst Arbeidstilsynet definerer vold og trusler som:
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 eller 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.
Helse Sør-Øst har sammen med de tre andre regionene tilpasset 
definisjon til helsesektoren ved å legge til «Det skal regnes som 
vold og trusler selv om voldsutøveren ikke er bevist sine 
handlinger og kognitiv tilstand. Eksempler: slag, spark, biting,  
lugging, klyping, kloring og dytting».

Vold og 
trusler



Vold og 
trusler

Sigrid Rui spesialrådgiver HMS,  
Bjørn Egil Skar, HMS-sjef og  
Frode Johansen rådgiver sikkerhet.
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Sikkerhet i sykehus 

Sikkerhet i sykehus er satt på agendaen i Sykehuset Innlandet gjennom Prosjekt vold og trusler i somatiske enheter.  
I etterkant av prosjektet opplever de ansatte at de er bedre forberedt til å kunne håndtere hendelser med vold og trusler.

Sikkerhet i sykehus gjelder alle som oppholder seg der, ansatte, 
pasienter, pårørende og andre besøkende. Prosjektet ble gjennomført 
på Akuttmottaket og Medisin 2 AB på Gjøvik sykehus. Målsettingen er 
at enhetenes ledere og arbeidstakere generelt skal få økt kunnskap 
og bevissthet på hvordan forebygge vold og trusler: Dette skal bidra 
til økt trygghet i forhold til ulik voldsproblematikk man kan møte. 
Sykehuset Innlandet har mottatt støtte av KLP for å gjennomføre 
prosjektet. 

Spørreundersøkelse avdekket utrygghet for ansatte 
For å kartlegge nåsituasjonen ble det gjennomført en spørreundersøkelse 
i begge enheter. Resultater fra spørreundersøkelsen viste at det er 
stort omfang av fysisk, psykisk og materiell vold, manglende kjennskap 
til prosedyrer, manglende kunnskap i hvordan håndtere situasjoner, 
manglende kunnskap i å vurdere risiko og generell utrygghet for 
ansatte. Innspill fra ansatte underveis i prosjektet: 

«Politiet kom med en pasient som hadde på seg håndjern, fotlenker 
og en hette over hodet… så tok de av alt dette og overlot pasienten til 
oss, og dro videre…» (sykepleier i akuttmottak)

«Vi har ingenting å stille opp med hvis noen blir voldelige» (sykepleier)

Tiltak for å redusere risiko for vold og trusler 
HMS- rådgiver Sigrid Rui og rådgiver sikkerhet Frode Johansen har 
ledet prosjektet i Sykehuset Innlandet. De er opptatt av at det må til 
en holdningsendring blant ansatte. Samfunnet har endret seg og det 
er dessverre ikke slik lenger at leger og sykepleiere er «vernet» mot 
å bli utsatt for vold og trusler. Det er en negativ utvikling og det er 
viktig å få frem risikobildet slik at det kan iverksettes tiltak der det er 
nødvendig. I prosjektperioden har de gjennomført følgende tiltak: 
 
 • Felles informasjonsmøte for alle ansatte vedrørende prosjektet

 • ROS-analyse og utarbeidelse av handlingsplan

 • Tre timers teoretisk kurs ifht. vold/trusler/sikkerhet

 • To timer med grunnleggende frigjøringsteknikker for Akuttmottaket

 • Simuleringstrening for alle ansatte ifht. vold/trusler/sikkerhet

 • Bistand til avdelingsledere i etablering av «sikre rom»  
  (spesielt egnet for pasienter med utagerende atferd) 

 • Undervisning for ledere i ettervern og oppfølging etter hendelser  
  med vold og trusler

 • Bistand til utarbeidelse av «sjekkliste» ifht. oppfølging av ansatte  
  etter voldshendelser
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Vold og trusler er i større grad et tema på arbeidsplassen
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i etterkant av prosjektet 
og resultatene viser positiv endring på samtlige punkter. De mest 
sentrale funn;

 • Vold og trusler er i større grad et tema på arbeidsplassen

 • De ansatte opplever at de etter prosjektet er bedre forberedt  
  til å kunne håndtere hendelser med vold og trusler

 • De ansatte har blitt mer bevisste på å registrere hendelser   
  med vold og trusler

 • De ansatte føler seg i større grad trygge på at de vil få god  
  oppfølging etter hendelser med vold og trusler

 • Fra organisasjonens side er det nedfelt i Virksomhetsstrategi  
  2018 – 2021, Sykehuset Innlandet, at «Prosjekt vold og trusler»  
  i somatiske sykehus og dagens opplegg i divisjon Psykisk  
  helsevern videreføres. 

HMS-sjef Bjørn Egil Skar er fornøyd med resultatene i prosjektet og 
opptatt av å videreføre sikkerhetsarbeidet i Sykehuset Innlandet. Som 
pasient og pårørende er det viktig at du skal ha mulighet til å bevege 
deg inn på sykehuset så langt du trenger, men ikke lenger.  I 2018  
skal det gjennomføres en sikringsrisikoanalyse hvor vi har samarbeidet 
med Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus. Vi ønsker å 
gjennomføre en holdningskampanje, som involverer ansatte ved å 
teste sikkerheten ute på avdelingene, for å forbedre sikkerhetskulturen  
i helseforetaket. Langsiktig er vi opptatt av at sikkerhetsfokus blir 
ivaretatt ved nytt Mjøssykehus. 

Enkle grep kan forbedre sikkerheten. «Sikre rom» er spesielt egnet for pasienter med utagerende adferd. Sakser ble flyttet fra veggen  
til en lukket skuff og er dermed ute av synsrekkevidde for en eventuell utagerende pasient eller pårørende. 



           Grønn 
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Grønn kjemi 

Helseforetakene i regionen samarbeider om å fase ut eller redusere helse- og miljøskadelige stoffer (kjemikalier) som  
ansatte og pasienter kommer i kontakt med på sykehusene. Gjennom forumet «Grønn kjemi» møtes fagpersoner på tvers  
av sykehusene og på tvers av avdelinger for å dele kompetanse, standardisere arbeidsmetoder og unngå dobbeltarbeid. 

I 2017 ble det gjennomført fire møter i «Grønn kjemi» forumet. I tillegg 
ble det avholdt fem temamøter i forskjellige helseforetak. Det er også 
opprettet et nordisk samarbeid for å utvikle en felles restriksjonsliste for 
stoffer som bør fases ut. Dette arbeidet hadde oppstartsmøte i Stockholm 
i september 2017.  

Grønn kjemi har holdt innlegg på to konferanser i løpet av året Forum  
for sykehusenes teknisk ledelse og Nordic Conference on Sustainable
Healthcare. Det arbeides også med regionale e-læringskurs som  
ferdigstilles i 2018.

Antall stoffer i Helse Sør-Øst  
som skal substitusjonsvurderesFordeling av stoffer merket for substitusjon 2017

Det er begrenset nedgang i registrerte stoffer (kjemikalier) i Kriteriegruppe 1. Flere stoffer er  
faset ut, og det er endret arbeidsmetode, som medfører redusert behov for de farlige stoffene.

Årsaken til økning av stoffer (kjemikalier) i Kriteriegruppe 3 kan forklares med at plasterfjerner 
og kloring har blitt lagt til i denne gruppen i 2017. Plasterfjerner skal fases ut og det er dermed 
forventet en nedgang i 2018.
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Sykehusinnkjøp sitt arbeid med samfunnsansvar – etisk handel

Sykehusinnkjøp har vedtatt å være pådrivere innen arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter.  
Hver divisjon er ansvarlig for hvordan arbeidet legges opp. Sykehusinnkjøp er medlem av Initiativ for etisk handel  
(IEH) og har levert inn en rapport for jobben med etisk handel i 2017 til IEH, den kan lastes ned på IEHs nettsider: 
www.etiskhandel.no

Samarbeidsavtale med Sverige
I november ble det inngått en formell samarbeidsavtale mellom 
Sykehusinnkjøp HF og Stockholm län. Stockholm län organiserer  
det svenske, nasjonale prosjektet «Socialt Ansvarstagande i  
Offentlig Upphandling», hvor man følger opp krav til arbeids-  
og menneskerettigheter på vegne av alle län i Sverige.  
Samarbeidsavtalen ble undertegnet av administrerende direktør 
Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp og innkjøpssjef i Stockholm län,  
Thomas Wedegren. Tidligere har Helse Sør-Øst RHF og  
Sykehuspartner jobbet tett med Stockholm län i arbeidet med  
etisk handel. Dette arbeidet er nå overtatt av Sykehusinnkjøp.  
De viktigste teamene partene skal samarbeid om er: 

 • Erfaringsutveksling på risikoer og oppfølging

 • Utvikle og harmonisere krav

 • Utveksle revisjonsrapporter

Det er også lagt inn et punkt om å kunne samarbeide om  
miljøkrav og oppfølging av disse.  

Oppfølging av  kirurgiske instrumentfabrikker i Tyskland
Sykehusinnkjøp besøkte i september tre tyske produsenter av 
kirurgiske instrumenter som alle har en regional avtale med HSØ. 
Leverandørene produserer alle i Tüttlingen i Tyskland. Fremstilling  
av en kirurgisk saks krever minimum 64 manuelle prosesser før den 
er ferdig. Noen av saksene som divisjon sør-øst har på avtale, blir 
kun delvis produsert i Tyskland. Produsenten outsourcer enkelte 
prosesser av produksjonen til Pakistan. Den siste kvalitetssikring  
og overflatebehandling gjøres i Tyskland. I Pakistan er det stor risiko 
for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, dette gjelder 
særlig barnearbeid og farlige arbeidssituasjoner for ansatte.  
Sykehusinnkjøp har i 2018 fortsatt denne oppfølgingen i Pakistan  
for å sjekke opp at det er gode arbeidsforhold i hele kjeden.
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Oppfølging av hanskefabrikk i Malysia
Sykehusinnkjøp gjennomførte i november 2017 en oppfølging av 
engangshansker i Malaysia. Dette var oppfølging på en nasjonal 
anskaffelse hvor det ble satt kvalifikasjonskrav. Grunnen til at det  
ble satt kvalifikasjonskrav i denne anskaffelsen var at representanter 
for Helse Vest, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner besøkte flere  
hanskefabrikker i Malaysia tilbake i 2013. Hovedutfordringen i  
Malaysia er bruk av migrasjonsarbeidere og problematikk rundt  
lav lønn, dårlig boforhold, ekstreme agentavgifter, tilbakehold av  
pass, HMS-problematikk mm. Besøket i 2013 resulterte blant annet  

i at man i en ny nasjonal  
hanskeanskaffelse (HINAS)  
satte veldig strenge  
kvalifikasjonskrav for å sikre 
seg at det var gode rutiner 
hos leverandørene for å 
følge opp arbeidsforhold 
på de fabrikkene  
leverandørene kjøper 
hansker fra. 

Leverandøren som vant største delen av konkurransen var Mediq 
Norge. I de tre første årene av avtalen, ble det levert hansker fra 
en fabrikk som teamet besøkte i 2013 og som var blant de beste 
som ble besøkt. Det fjerde året byttet leverandør derimot til en 
fabrikk som ikke er regnet som særlig god i henhold til arbeids- og 
menneskerettigheter og det ble øyeblikkelig bestemt at dette måtte 
følges opp. Pia Trulsen og Lisbeth Andrén fra Sykehusinnkjøp divisjon 
sør-øst fulgte dette opp på vegne av nasjonale tjenester og utførte 
en revisjon på fabrikken i samarbeid med en lokal revisor i Malaysia. 
Her ble det ikke avdekket ekstreme brudd, men noen alvorlige brudd 
ble avdekket som leverandøren umiddelbart måtte rydde opp i.
Dette var:  
 • Manglende dokumentasjon på at migrasjonsarbeiderne  
  oppholder seg lovlig i landet.
 • Mangelfull system for sikker oppbevaring av pass og  
  personlige papirer
 • Dyre og kummerlige boforhold 

Ved siden av ble det avdekket at agenthonorarene for migrasjons-
arbeidere som kom fra Bangladesh var ekstremt høye. Det betyr at 
disse arbeiderne må jobbe i lang tid før de i det hele tatt begynner  
å tjene penger. Høye agenthonorarer er velkjent i Malaysia og  
genererer store økonomiske konsekvenser for migrantarbeiderne. 

Det er igangsatt en ny konkurranse på hansker. Denne konkurransen 
vil også være nasjonal og det er Lisbeth Andrén som er prosjektleder. 
Her er kravene til respektable arbeidsforhold ytterligere skjerpet og 
tildelingskriterier er tatt i bruk. 

Europeisk nettverk
1. desember var Sykehusinnkjøp for første gang vertskap for et  
europeisk nettverk av offentlige innkjøpere. Det var deltagere fra  
Italia, Belgia, England, Sverige og Norge. Møtet inneholdt blant  
annet temaer som nye risikoverktøy, publisering av rapport om  
etisk handel i offentlig innkjøp i Europa og mulig samarbeid om et  
oppfølgingsprosjekt i Pakistan. Det har vist seg svært effektivt å  
være i et større nettverk i arbeidet med etiske krav, både for å  
samarbeide om like krav i anskaffelsene, men også for å ha større 
tyngde inn mot leverandørmarkedet. 
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Åpenhetskultur og et godt psykososialt arbeidsmiljø skaper trygghet 
både for de ansatte og pasientene

Vernetjenesten slutter seg til helseministerens budskap gjennom styringsdokumentene for 2017, hvor han fortsatt 
understreker at Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. I tillegg 
vektlegges behovet for en åpenhetskultur som gjør det trygt å si i fra i forhold til uønskede hendelser. En oppfordring 
til å melde avvik vil gjøre at vi har mulighet til å lære av våre feil, både i forhold til pasientskader og negative forhold i 
arbeidsmiljøet.

Andre viktige møteplasser for vernetjenesten har vært de regionale 
hovedverneombudssamlingene og Forum for hovedverneombudene  
i helseforetakene. Sistnevnte er en årlig samling som i 2017 fant sted  
i Lofoten og har bestått av alle hovedverneombudene fra helseforetakene 
i hele landet.  Disse samlingene har vært viktige for å få faglig påfyll og i 
forhold til å dele erfaringer på tvers av helseforetakene.

I 2017 ble det ikke arrangert «Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse». 
I stedet ble vernetjenesten med på Pasientsikkerhetskonferansen på 
Gardermoen i november, hvor vi var med og arrangerte en parallellsesjon 
med temaet «Arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur». Sesjonen ble 
fulltegnet med over 300 deltakere.

Helseforetakene har et svært sammensatt utfordringsbilde når det gjelder 
helse, miljø og sikkerhet. Det som dominerer mest og krever mest 
oppmerksomhet er innenfor det psykososiale/ organisatoriske området 
er opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser mange steder. Vi 
erfarer også fortsatt etterslep i forhold til vedlikehold av bygningsmassen. 
Likevel ser vi også at nye sykehusbygg ikke automatisk «løser alle  
problemer» i forhold til gammel bygningsmasse. Arealeffektivisering 
kan synes å gå noe langt i nye byggeprosjekter. Spesielt har vi erfaring 
med klager fra ansatte i akuttmottakene som mangler støtterom ved 
de nye sykehusene. Vi etterlyser gode evalueringer og at ikke feilene 
overføres fra et nytt sykehus og til neste byggeprosjekt.

Det er viktig at vi også evner å lære av de gode eksemplene. «Hvorfor/ 
hvordan har de fått det til?» Kan det overføres til vår virksomhet/enhet?

Vernetjenesten synes det er fint at helseforetakene fortsatt jobber aktivt 
med tiltak og oppfølging i forhold til ytre miljø og samfunnsansvar. Dette 
er noe som vi også ønsker å være pådrivere for i vår rolle som verneombud. 
Også fordi det er en viktig del av HMS arbeidet og HMS lovgivningen. 
Konsernverneombudet deltar i den regionale miljøgruppa.

Det er viktig å tenke både bevaring og forbedring i forhold til HMS 
arbeidet.

 • Vi ønsker i vernetjenesten å være en ressurs for medarbeidere  
  og ledere. 
 • Vi ønsker å være med og utvikle HMS arbeidet og virksomheten   
  for øvrig.
 • Vi ønsker å gjøre en forskjell gjennom utøvelse av rollen vår. 

                                                             Tommy Johansen 
                                                             Konsernverneombud Helse Sør-Øst 


