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Periodisk revisjon etter ISO 14001:2004 Miljøledelse 
Teknologisk Institutt Sertifisering as gjennomførte i uke35 en periodisk miljørevisjon av 
helseforetaket etter kravene i ISO 14001:2004. 
Revisjonen gjennomgikk sykehuset miljøstyringssystem intervju med administrerende 
direktør, ledelsens representant for miljøstyringssystemet samt dem som har den 
daglige oppfølgingen av miljøstyringssystemet. 
Videre ble det gjennomført revisjon av Prosjekt sykehusutbygging, Eiendomsavdelingen, 
Nærbø Ambulanse, Øyeavdelingen, Hovedkjøkken og Hudavdelingen. 
Det ble under revisjonen ikke påvist noen avvik fra kravene i ISO 14001:2004, men 
notert 3 merknader og 1 forbedringspunkt. 
Merknader: 
1. Kun 41 % av foretakets bygg er energimerket. 

• Det ble kun gitt en merknad, da foretaket har rødmerket dette i intern 
samsvarsvurdering. En har avsatt budsjett til dette i flere år, men har vært 
nødt til å utsette energimerkingen av økonomiske årsaker. 

 
2. Brannslukkeapparat i ambulanse RK 82095 var ikke merket med kontrolldato. 

• Dette skulle vært gjort ved EU-kontrollen og er nå utført. 
 

3.  Under befaringen hos Nærbø ambulanse ble det observert manglende kontroll av 
2 brannslukkingsapparater. 
• Dette er tatt opp med utleier av bygget. 

 
Forbedringspunkt 

1. Loggbok tilhørende instrumentvaskeren på medisinrommet på Nærbø 
ambulanse viste at periodisk service var gjennomført, men ikke hva som ble 
gjennomgått under servicen. 
• Servicerapportene for alle dekontaminatorer og instrumentvaskere 

oppbevares i eiendomsavdelingen og vi har ikke hatt rutiner som tilsier at 
rapportene skal oppbevares i tilknytning til hver enkelt maskin. 

 



Administrerende direktør er tilfreds med miljørevisjonen som dokumenterer at Helse 
Stavangers miljøstyringssystem fungerer etter hensikten og dekker kravene i ISO 
14001:2004. 
 
Teknologisk Institutt sin revisjonsrapport kan leses i sin helhet her. 
 
I 2017 vil Helse Stavange gå over til den nye ISO 14001:2015 som har mer form av et 
ledelsessystem. 
 

http://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/Documents/Revisjonsrapport%202016.PDF

