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Styresak 68-2018 Rapport HMS1 og samfunnsansvar 2017 

 
 
Bakgrunn  
I protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. januar 2017 er de regionale 
helseforetakene (RHF-ene) gitt i oppdrag å følge opp sektorens samfunnsansvar. I denne 
styresaken med vedlagte rapport svarer Helse Nord RHF på oppdraget. 
 
Det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, at 
regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt 
samfunnsansvar og er ledende på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer 
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke 
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: Klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 
 
Med bakgrunn i dette fikk RHF-ene i oppdrag å finne et hensiktsmessig felles format for 
dokumentasjon og rapportering av spesialisthelsetjenestens arbeid med 
samfunnsansvar.  
 
Vedlagte rapport er utarbeidet i samarbeid med eiendomsforumet i Helse Nord. Den 
regionale rapporten vil inngå som Helse Nords del i den felles nasjonale rapporten. 
 
Vurdering 
HMS og samfunnsansvar omfatter flere fagområder, og det gis her et sammendrag av de 
ulike temaene som er vektlagt i rapporten. 
 
Etikk og samfunnsansvar 
Helseforetakene i Helse Nord er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne 
yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning 
for denne tilliten.  
 
For at våre medarbeidere skal være seg dette bevisst, har Helse Nord retningslinjer 
innen de ulike fagområdene. Retningslinjene er i hovedsak av generell karakter og 
krever refleksjon av den enkelte medarbeider. 
 
Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:  
 Kvalitet i prosess og resultat 
 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 
 Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 27



 

Alle medarbeidere og alle som handler på vegne av Helse Nord med tilhørende 
helseforetak, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Etiske 
retningslinjer i Helse Nord er en presisering av denne allmenne etikken. 
 
Ytre miljø 
For å ivareta kravene til miljøledelse i henhold til NS ISO 140012 og dermed 
opprettholde miljøsertifiseringen, er det nødvendig å ha fokus på miljø også i den 
daglige driften.   
 
Hvis man skal oppsummere utviklingen innenfor ytre miljø i én faktor, er utslipp av CO2 
en av flere mulige måter å måle dette. For å holde oversikt på hvordan Helse Nord 
påvirker ytre miljø, er det utviklet et klimaregnskap hvor det rapporteres på de fleste 
faktorer som påvirker CO2-utslipp. Dette gjelder bruk av kjøretøyer, flyreiser, 
avfall/emballasje, el-forbruk, fyring og andre, mindre faktorer.  
 
Totalt for foretaksgruppen, går utviklingen i riktig retning. Helse Nord har hatt en 
reduksjon av utslipp på 2.243 tonn fra 2016 til 2017. Sett i perspektiv utgjør dette 934 
flyreiser tur/retur Oslo-New York. 
 
Anskaffelser – etikk, samhandling og miljøkrav 
Helse Nord har gjennom sin anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2017 blant annet 
målsetning om å: 
• Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte 

anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader 
• Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder 
• Videreutvikle og følge etisk regelverk, retningslinjer og samhandlingsavtalene i all 

aktivitet på innkjøpsområdet 
 
Helse Nord er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) og er gjennom dette forpliktet til 
å arbeide aktivt for å realisere IEHs formål: Samarbeid for handel som sikrer 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH 
krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i disse forholdene. 
 
Etikk og miljø i anskaffelser av legemidler 
Arbeidet med legemidler og miljø er i all hovedsak lagt til divisjon legemidler i 
Sykehusinnkjøp HF. Det er etablert kontakt med Sverige med hovedvekt på Stockholm 
for erfaringsdeling og samarbeid. Det er også etablert kontakt med leverandørindustrien 
og med Statens legemiddelverk. 
 
Grønt Punkt og returordning for emballasje 
Helse Nord er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge (GPN). GPN ble etablert i 1997 for å 
samordne og effektivisere finansieringen av returordningene ved å gi medlemmene et 
sentralt rapporteringspunkt. Selskapet fikk i tillegg ansvar for å sikre oppslutningen om 
returordningene. Kontrollmedlemskap i GPN innebærer at medlemmet kontrollerer og 
følger opp at alle dets norske vareleverandører er medlemmer i GPN, eller tilsvarende 
ordning. 
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HMS-rammeverk 
Rammeverket består av sammenhengen og samspillet mellom HMS, arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet.  
 
I 2017 startet planleggingen med å implementere nasjonalt vedtatte HMS-indikatorer og 
etableringen av HMS-nettverk. Indikatorene er:  
 Fraværsskadefrekvens 
 Andel HMS-handlingsplaner 
 Andel medarbeidersamtaler 
 Vold og trusler 
 Andel medarbeidere som har gjennomført HMS-opplæring  
 
HMS, pasientsikkerhet og verneombudsutvikling 
Det er nær sammenheng mellom helse, miljø og sikkerhet og pasientsikkerhet. Helse 
Nord RHF følger dette tett gjennom arbeidet med ForBedring3, og det har vært et 
sentralt og naturlig tema på pasientsikkerhetskonferansen i regionen. 
 
Helse Nord utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene. 
Hovedområdene i verktøykassen er: 
 Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
 Ledelse og lederutvikling 
 Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
 
Sikkerhet i sykehus 
Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten HF har overordnede 
beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 
beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 
 
Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange skadde, 
både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst utfordrer 
kapasitet i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak og med 
andre nødetater. I tillegg gjennomfører alle rutinemessige tester av 
nødstrømaggregater, vannkvalitet og IKT-systemer. Reelle hendelser der det har 
oppstått brudd i strømforsyning og IKT har gitt læring og medført varige 
forbedringstiltak. 
 
Helse Nord deltar også i nasjonalt samarbeid om utvikling av strategi og opplegg for 
fysisk sikring av bygg og anlegg («skallsikring») i spesialisthelsetjenesten.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har i samarbeidsmøte, 
den 8. mai 2018 fått informasjon om Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017, jf. sak 
76-2018. 
 
  

                                                        
3 ForBedring: Medarbeiderundersøkelse for forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur 
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Brukermedvirkning 
Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 16. mai 2018. Protokoll fra møtet 
ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Dette er første gang Helse Nord har utarbeidet en rapport om HMS og samfunnsansvar. 
Rapporten oppsummerer de viktigste områdene innen HMS og samfunnsansvar hvor 
også ytre miljø er et sentralt tema.  
 
Det er gledelig at vi har fått frem rapportering på utslipp til ytre miljø. Rapporteringen 
er enda i et tidlig stadium, og det er derfor mulig at noen av endringene er et uttrykk for 
at vi er blitt flinkere til å måle, heller enn at det er en negativ utvikling. Andre årsaker 
kan være byggeaktivitet eller senere økning i arealer.  
 
Adm. direktør mener at det er grunn til å være fornøyd med flere deler av innholdet:  
 Det er beregnet en reduksjon av utslipp av CO2 tilsvarende ca. 2.200 tonn/år.  
 Det er opprettet nasjonale HMS-indikatorer. 
 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført to ganger, og er blitt et godt verktøy i 

forbedringssammenheng. 
 Styrking av verneombudets rolle, og bedre opplæring for de som påtar seg rollen. 
 
Adm. direktør forventer at foretaksgruppen arbeider videre med: 
 Å forbedre faktagrunnlaget. 
 Å kommentere årsaker til utviklingen som måles, innarbeide målsettinger og 

konkretisere forbedringsarbeidet. 
 Systematisk oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og se dette i sammenheng 

med lederutviklingsarbeidet. 
 Å ytterligere konkretisere arbeidet med samfunnsansvar. 

 
Avslutningsvis hitsettes konsernverneombudets kommentar om vernetjenestens rolle i 
samspillet mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet: Uten det ene får en ikke det andre.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nords del i den felles 
nasjonale rapporten.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til videreutvikling 

og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og samfunnsansvar. 
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Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport HMS og samfunnsansvar 2017 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
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