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Oppfølging av SHA i prosjekter der Sykehusbygg HF har prosjektledelsen 

Jeg viser til epost fra prosjektsjef Tora Langseth hos Helse Sør-Øst torsdag 21. april og påfølgende 
Teams-møte onsdag 27.april 2022. Bakgrunnen er at styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt om en 
redegjørelse for hvordan SHA-ansvaret følges opp i de regionale byggeprosjektene. 
 
Sykehusprosjekter har en størrelse og kompleksitet som medfører mange grensesnitt og lang 
planlegging-, prosjektering- og byggetid. Det er derfor spesielt viktig at byggherren sikrer kontinuitet i 
HMS-arbeidet. Nedenfor har Sykehusbygg kort beskrevet hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
ivaretas i prosjekter der Sykehusbygg har prosjektledelsen. Sykehusbygg sin beste praksis finnes i 
virksomhetens styringssystem og er i all hovedsak hjemlet i Forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) og de omforente 
seriøsitetsbestemmelsene i Bygg- og anleggsnæringen (BA).   
 

 
 
Figur 1. Krav til HMS og risikostyring i Sykehusbygg 
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Det er Sykehusbygg sin oppfatning at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er godt ivaretatt i 
utbyggingsprosjekter der Sykehusbygg har prosjektledelsen. Kontroller utført av Arbeidstilsynet 
samt Sykehusbygg sin internkontroll bekrefter dette.  
 
SHA er et linjeansvar, har sterkt fokus hos prosjektledelsen og inngår i samhandlingen med 
entreprenører på alle nivå av prosjektorganisasjonen. Prosjektene er satt opp med egne fagressurser 
med et særskilt ansvar for å følge opp SHA i planlegging, prosjektering og utførelse.  Samtlige 
prosjekter utpeker navngitte personer for å ivareta Byggherreforskriftens roller som byggherrens 
representant (BHR), SHA-koordinator prosjektering (KP) og SHA-koordinator utførelse (KU). Dette er 
formalisert, og det er utarbeidet en veileder som beskriver ansvar og oppgaver. Vår praksis er at BHR 
og KP utnevnes i tidlig fase.  
 
For prosjekter i gjennomføring- / byggefase gjennomføres ukentlige vernerunder og regelmessige 
lederbefaringer hvor toppledelsen i entreprenørselskap deltar, sammen med byggherrens øverste 
prosjektledelse. Det stilles spesifikke krav til alle kontraktspartnere gjennom egne bilag i 
kontraktsdokumentene. Uønskede hendelser registreres fortløpende i eget system for å bidra til 
oppmerksomhet om SHA, læring og forbedring. 
 
Prosjekteier involveres bl.a. ved at SHA rapporteres månedlig i statusrapportene til prosjektstyrene. 
Videre rapporterer prosjektstyrene SHA-status hvert tertial til styret i HSØ. 
 
Sykehusbygg samler prosjektenes SHA-fagpersoner månedlig (SHA-faggruppemøte) for å dele 
erfaringer og legge til rette for læring på tvers av prosjektene. Dette er et viktig tiltak for å utvikle 
Sykehusbygg sin beste praksis. 
 
Sykehusbygg har et godt samarbeid med de andre store offentlige byggherrene. Sykehusbygg er en 
av stifterne av Samarbeid for Sikkerhet i BA og deltar i SfS BA sitt arbeid for en skadefri bygge- og 
anleggsnæring. 
 
Sykehusbygg har etablert obligatorisk HMS-opplæring for alle som skal på byggeplass. E-læringen 
«Fareblind» i regi av SfS BA inngår i denne opplæringen.  
 
I forbindelse med at revidert byggherreforskrift ble innført 1. januar 2021, ble det gjennomført 
opplæring av prosjektledelse og byggherrer (helseforetakene).  Revidert byggherreforskrift stiller 
tydeligere krav til byggherre (og byggherres representant, inklusive rollene koordinator prosjektering 
og koordinator utførelse). SHA-arbeidet skal starte i tidlig fase og dokumentasjonskravet er betydelig 
innskjerpet, samt at risikovurderinger er framhevet som et viktig tiltak for å forebygge ulykker og 
bidra til et godt arbeidsmiljø.  I 2021 har Sykehusbygg kontrollert prosjekter i utførelsesfase bl.a. for å 
se etter beste praksis og avdekke avvik knyttet til SHA-arbeidet. Eksempler på forberngespunkter som 
ble funnet er formalisering av byggherres representant rollen (BHR) og hvordan BHR skal følge opp 
sine koordinatorer. En tilsvarende intern kontroll er planlagt utført i 2022. 
 
Prosjektene har beredskapsplanverk og varslingslister som skal benyttes i krisesituasjoner. Noen av 
prosjektene benytter krisehåndteringsverktøyet CIM.  
Det er beste praksis å øve på håndtering av beredskapshendelser sammen med nødetater. 
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Andre viktige oppgaver i Sykehusbygg sin oppfølging av SHA er: 

- SHA-plan og byggherrens risikoregister 
- SHA-oppstartsmøte med kontraktspart der Sykehusbyggs HMS-krav gjennomgås  
- Delta på vernerunder og utføre inspeksjoner og befaringer 
- SHA-koordineringsmøter (månedlig) for å sikre at Byggherreforskriften etterleves og at SHA 

status, hendelser og utfordringer drøftes.  
- ROS-analyser i samarbeid med berørte sykehusavdelinger for å redusere ulemper for 

sykehusdriften 
 
Forebygging av Akrim og sosial dumping 
Vi erfarer at Sykehusbygg ligger langt fremme når det gjelder å innføre tiltak for å forebygge Akrim 
og sosial dumping. Sykehusbygg samarbeider med andre store offentlig byggherrer på dette 
området. 
 
Vårt styringssystem innbefatter:        

 Sykehusbygg sine seriøsitetskrav (alle entrepriser) 
 Inntakskontroll (av alle virksomheter som skal ha oppdrag på byggeplass) 
 Kontroll av virksomheter på byggeplass (inkl. LA-kontroll ved behov) 

 
Alle byggeprosjekter har en seriøsitetskoordinator som følger opp ovenfor kontraktspart at kravene 
etterleves. Hovedverktøyet for denne oppfølgingen er HMSREG som gir en oppdatert oversikt over 
alle virksomheter på byggeplass, mannskap og eventuelle avvik. Sykehusbygg leder styringsgruppen 
for HMSREG der de store totalentreprenørene og offentlige byggherrene er med. 
 
Sykehusbygg har en samarbeidsavtale med Skatteetaten som betyr at alle prosjekter og alle 
virksomheter kontrolleres av Skatteetaten, som en del av inntakskontrollen og som ledd i månedlig 
kontroll. 
 
Sykehusbygg har også engasjert LO Anleggskoordinatorer på flere byggeplasser, bl.a. i HSØ sine 
prosjekter ved Radiumhospitalet (PRAD) og Nytt sykehus i Drammen (PNSD). 
 
PNSD har etablert et samarbeid med Politiet for å forebygge kriminalitet og trafikkproblemer på og 
ved byggeplassen på Brakerøya. Dette er et tiltak som både politiet og Sykehusbygg ønsker å utvide 
også til andre byggeplasser. 
 
Sykehusbygg har innført en praksis med «Seriøsitets-karakter» som settes månedlig for alle 
byggeplasser. 
Følgende forhold påvirker seriøsitetskarakteren: 

 Andel lærlinger  
 Andel fagarbeidere 
 Samhandling og håndtering av avvik 

 
Seriøsitetskarakteren (april 2022) i prosjektene varierer fra 4 til 7, der 7 er beste karakter. Karakteren 
4 indikerer at det er flere forbedringspunkter. Sykehusbygg forventer at byggeplassene skal ha 
karakteren 5 eller bedre. Vi erfarer at mange entreprenører er uforberedt på at byggherren faktisk 
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følger opp kontraktens seriøsitetsbestemmelser, men at aktørene fremover vil få mere kompetanse 
på dette viktige området. 
 
SHA og seriøsitet er viktige tema for Sykehusbygg: 
Forbedringsområder som vi nå jobber med: 

1. Standardisere HMS-rapporteringen fra byggeprosjekter. 
2. Utvikle en beste praksis for oppfølging av SHA i tidligfase 
3. Analyse og læring fra rapporterte uønskede hendelser  
4. Utvikle rutiner for etterlevelse av Åpenhetsloven (etisk handel) 

 
For spørsmål/avklaringer, ta kontakt med 
Jens.eirik.ramstad@sykehusbygg.no 


