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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 1 
 
Vedlagt er oversikt over tilsyn i juni og juli måneder 2015.   



Tilsynsrapportering fra HELSE STAVANGER HF pr. 
JUNI/JULI 2015 

 
(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) 

Helse-
føretak 

Område og  
tema for tilsynet 

Dato for 
tilsynsrapport 

Har rapporten 
dokumentert  
avvik? 

Frist for 
lukking av 
avvik 

Status  
i saka 

Sak  
avslutta  
dato 

Helse 
Stavanger 
HF 

Tilsynsrapport – 
kardiologisk pol.kl. 

15.01.2015 To avvik.  1: Det er for stor 
risiko for at en overlege ikke 
vurderer henvisninger innen 
hjelp innen forsvarlig tid.rett 
tid og fastsetter en tidsfrist 
for når pasienten skal tilbys 
timeavtale ved poliklinikken. 
2: SUS har ikke god nok 
styring med at pasienter som 
skal til oppfølgningskontroll 
ved hjerte pol.kl. får tilbud 
om hjelp innen forsvarlig tid. 

20.02.2015 Brev med beskrivelse av tiltak er sendt 
Fylkesmannen i Rogaland datert 13.02.2015.  
Fylkesmannen har i brev datert 06.03.2015 bedt 
om ytterligere opplysninger i forbindelse med 
tilsynet.  Ny svarfrist 30.04.2015.  Svar med 
ytterligere opplysninger sendt fylkesmannen i 
brev datert 28.04.2015. 
Tilsyn avsluttet ved brev fra Fylkesmannen datert 
17.06.2015. 

17.06.2015 

Helse 
Stavanger 
HF 

Tilsynsrapport 
samhandling med 
kommunen om 
utskrivning av 
pasienter 

01.07.2015 Tilsynet ble gjennomført ved 
kardiologisk avdeling 
sengepost 3H. Vi undersøkte 
om helseforetaket 
ved systematisk styring sikrer 
forsvarlig utskrivning av 
pasienter som blir skrevet ut 
til egen bolig 
og trenger helsehjelp etter 

  01.07.2015 



Helse-
føretak 

Område og  
tema for tilsynet 

Dato for 
tilsynsrapport 

Har rapporten 
dokumentert  
avvik? 

Frist for 
lukking av 
avvik 

Status  
i saka 

Sak  
avslutta  
dato 

utskrivning. Tilsynet avdekket 
ingen avvik. 

Helse 
Stavanger 
HF 

Tilsyn med 
gjennomføring av 
skjerming  

23.06.2015 Tilsyn med psykiatrisk 
divisjon med gjennomføring 
av skjerming i forhold til 
tvangsinnlagte pasienter med 
selvdestruktiv adferd.  
Fylkesmannen mener at 
pasienter har blitt skjermet 
med et mer restriktivt regime 
enn det er grunnlag for i lov 
om psykisk helsevern.  
Praksisen er allerede avviklet 
og tilsynet avsluttet. 

  23.06.2015 

       

       

       

 
 
 
 
 



 
 

Andre tilsyns- og klageorgan: 
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN. 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

Helse-
føretak 

Område og  
tema for 
tilsynet 

Dato for 
tilsynsrap
port 

Har rapporten 
dokumentert  
avvik? 

Frist for 
lukking av 
avvik 

Status  
i saka 

Sak  
avslutta  
dato 

Arbeidstilsynet Helse 
Stavanger 
HF 

Samarbeid 
mellom 
arbeidsgiver, 
verneombud og 
tillitsvalgte om 
arbeidstilknytning, 
endring og 
omstilling, 
arbeidsordningen
e og vold og 
trusler.  I tillegg 
så de på hvordan 
arbeidsgiver 
forebygger og 
følger opp 
stikkskader samt 
om hvordan BHF 
brukes innen de 
reviderte 
områdene. 

17.12.2014 Det ble gitt ett pålegg: 
Arbeidstidsordning – 
vurdering av forsvarlighet.  
Arbeidsgiver skal vurdere om 
arbeidstidsordningen er fullt 
forsvarlig slik at hensynet til 
helse, velferd og sikkerhet er 
ivaretatt.  På bakgrunn av 
vurderingen skal det 
eventuelt iverksettes 
nødvendige tiltak.  
Verneombudet skal medvirke 
i vurderingen av 
arbeidtidsordningen samt i 
utarbeidelse og iverksettelse 
av nødvendige tiltak.  
Arbeidsmiljøutvalget skal 
behandle helse- og 
velferdsmessige spørsmål 
knyttet til 
arbeidstidsordningen. 

31.5.2015 Frist utsatt til 05.06.2015 
 
Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet datert 
25.06.15 om at pålegget er oppfylt. 

25.06.2015 

Arbeidstilsynet        



MYNDIGHETS-
ORGAN 

Helse-
føretak 
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Dato for 
tilsynsrap
port 

Har rapporten 
dokumentert  
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Frist for 
lukking av 
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i saka 

Sak  
avslutta  
dato 

        

DSB Helse 
Stavanger 
HF 

Tilsyn med 
elektrisk anlegg 
og elektrisk 
utstyr. 

20.02.2015 Det ble gitt 4 avvik og 2 
merknader.  Avvik 1:  
Historiske data om feil i 
elektriske anlegg benyttes 
ikke i et systematisk 
forbedringsarbeid.  Avvik 2: 
Legers kunnskap i bruk av 
elektromedisinsk utstyr blir 
ikke systematisk 
kvalitetssikret.  Avvik 3: Det 
mangler å iverksette tiltak 
der hvor egen ROS-analyse 
påpeker at sikkerheten i 
elektriske anlegg ikke er 
ivaretatt.  Avvik 4: Det er 
underrapportering av 
uhell/nesten uhell til DSB der 
hvor elektromedisinsk utstyr 
var i bruk ved uhellet/nesten 
uhellet.   

01.06.2015 Brev med plan for lukking av avvik sendt 
DSB 28.05.2015. 

 

Statens 
legemiddelverk 

       

KLIF        



MYNDIGHETS-
ORGAN 
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Helsedirektoratet        

Statens strålevern        

Mattilsynet        

Rogaland brann 
og redning IKS 

       

Klageorgan        
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