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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Representanter fra adm. direktørs ledergruppe 
Miljørådgiver Birte Helland 
Aud Riise (FHTV) 
Egil Olsen (FHTV) 
Linda M. Schouw (FHVO) 
Systemansvarlige for de enkelte kontrollområdene 
 
Møteleder: Adm. direktør Inger Cathrine Bryne 
Møtedato:  06.06.2016 
Klokkeslett: 0900 - 1300 
Møtested: St. Svithun Hotell  
Arkivref: 2016/1 -  51716/2016  

  
 
Møtereferat - ledelsens gjennomgang i 2016 
 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne innledet og informerte om bakgrunn og gjennomgangen.  
 
Systemansvarlige for de enkelte internkontrollområdene deltok og gjennomgikk vurderinger og forslag til tiltak.  
Miljø/Sikkerhetsrådgiver Birte Helland presenterte Ytre Miljø.  
 
Oppsummering/evaluering av ledelsens gjennomgang i 2016 ved adm. direktør Inger Cathrine Bryne 
 
Følgende punkt ble også kommentert ved fjorårets gjennomgang og peker seg fortsatt ut som forbedringsområder: 

- Dokumentasjon av opplæring er fortsatt en utfordring i hele foretaket.  
- Læring på tvers etter tilsyn, revisjoner, uønskede hendelser, klagesaker og risikovurderinger.   
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Systemet for ledelsens gjennomgang skal grundig gjennomgås med mål om forbedring.  
 
Prosessen/utfylling av skjema:  
 
Adm. direktør takket for grundig og vel utført arbeid. 
 
VEDTAK:  
Ledelsens gjennomgang ble gjennomført etter gjeldende rutine med systemforvalters oppsummering og forslag til tiltak.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter          
Lov om: Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)    
Systemforvalter: Personal og organisasjon ved HMS-sjef Kjersti Heie     Dato: 20.05.16 
 
Oppsummering lov om: Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 
Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Oversikt over krav i lover og 
forskrifter 

 

Ingen  

HMS opplæring, 

Arbeidstakeres kompetanse 

Gjennomføringsgrad av medarbeidersamtaler er lav og må 
styrkes. Det bør utarbeides foretaksovergripende 
prosessbeskrivelse og rutiner for medarbeidersamtaler 
(teknisk og fysisk gjennomføring), samt at 
gjennomføringsgrad bør være en HMS indikator som det 
jevnlig måles resultat på. Gjennomføring av MAS i enheter 
med mange ansatte, bør splittes på flere ledere og det bør 
legges til rette for at nødvendige tilganger i 

Medarbeidersamtaler  
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Kompetanseportalen er tilgjengelige.  

 

Vurdere videreføring av HMS kurs for ledere to ganger i året i 
stedet for ett. Krav i AML mht. HMS opplæring for ledere må 
følges og krav/forventninger bør formidles via 
foretaksledelsen. Det bør innføres krav om at HMS opplæring 
for ledere må være bedriftsinternt kurs for å sikre kunnskap 
hos ledere i det interne HMS arbeidet. 

Grunnkurs i HMS (40-timers kurs) for verneombud og AMU 
medlemmer bør tilbys mer enn en gang i året. Slik situasjonen 
er nå kan en risikere at et nytt verneombud eller AMU medlem 
må vente et helt år for å få opplæring.  

Det bør settes fokus fra ledelsen på at brannvernopplæring og 
e-læring ytre miljø gjennomføres etter interne rutiner.  

 

 

 

 

Arbeidstakeres medvirkning Finkartleggingslister (HMS runde) blir tilgjengelig som GAT 
puls undersøkelse i tillegg til grovkartlegging for å øke 
medvirkningsgraden på årlig HMS-runde. 

Revidere rutiner for AMU og lage felles mal for 
gjennomføring/agenda slik at en minimum behandler de saker 
som kreves i lovverket. 

 

 

 

HMS politikk  

og -strategi /Mål for HMS 
arbeidet 

 

Nye HMS mål utarbeides med tilhørende indikatorer for 
måling av resultater. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Organisering og ansvar Rask avklaring omkring ansvarsområder for HMS 
koordinatorer i ny organisasjon.  

Anbefaler en formalisering av det faglige samarbeidet mellom 
HMS sjef og HMS koordinatorer. F. eksempel faste møter 

 

Kartlegging og 
risikovurdering 

Hver divisjon/klinikk må definere hvilke enheter som skal 
utføre HMS runde slik at alle ansatte omfattes av det 
systematiske HMS arbeidet. 

Det bør lages et kurs i risikostyring og risikovurdering som er 
obligatorisk for alle ledere, åpent for verneombud og 
tillitsvalgte. HMS og kvalitet/pasientsikkerhet bør utarbeide 
og eie dette sammen. 

Finkartleggingslister i HMS runden blir tilgjengelig som GAT 
Puls undersøkelser på slik måte at ledere kan bestille de 
listene de ønsker til ansatte i egen avdeling. 

Risikovurdering av vold og trusler må gjennomføres av alle 
avdelinger. Det utarbeides veiledning og mal for dette til hjelp 
for ledere. 

 

Planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene 

 

Hver divisjon/Klinikk må definere hvilke enheter som skal 
utarbeide HMS handlingsplan slik at alle ansatte omfattes av 
det systematiske HMS arbeidet. 

Tiltak og handlingsplaner kan bli mer målstyrt. Når nye 
overordnede HMS mål for foretaket er vedtatt kan disse 
synliggjøres i mal for HMS handlingsplan, slik at en sikrer at 
alle jobber mot felles målsetninger. 

De enheter som ikke bruker EQS til styrende dokumentasjon 
og prosedyrer må jobbe for å få dette på plass. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Oppfølging av HMS-
avvik/uønskede hendelser og 
ansattskader 

 

HMS sjef samarbeider med systemansvarlig Synergi om 
forbedringspotensial i Synergi når det gjelder rapportering av 
HMS/ansattskade saker, og behov for å gjøre enkelte punkter 
obligatoriske. 

HMS og Kvalitet/pasientsikkerhet gjennomfører interne 
revisjoner sammen på tema synergi, rapportering og 
meldeplikt. 

Synergi, årsaksanalyse og tiltak. Ønsker obligatoriske felt som 
skal fylles ut.  
 

 

Systematisk 
overvåking/Revisjoner og 
tilsyn 

Avviksmeldinger, risikovurderinger, tilsyn etc brukes til å 
foreslå tema for interne HMS revisjoner. HMS avdelingen 
gjennomfører revisjoner med involvering fra HMS 
koordinatorer i divisjonene/klinikkene. HMS koordinatorer 
bør inneha revisjonskompetanse slik at en på sikt kan utføre 
revisjoner på flere temaer og flere enheter. 

Resultater fra HMS revisjoner (avvik, merknader) legges inn i 
Synergi for oppfølging. 

Resultater fra HMS revisjoner tas opp i HMS-lunsj for å sikre 
læring på tvers av divisjonene/klinikkene 

 

Dokumentasjon/ kontroll 
med registreringer 

Få på plass foretaksovergripende rutinebeskrivelse for 
gjennomføring av vernerunder. 

 

Årlig gjennomgang av HMS 
systemet/Ledelsens 
gjennomgang 

Hver divisjon/Klinikk definerer hvilke enheter som skal levere 
HMS-årsrapport. Sikre at alle medarbeidere blir omfattet av 
det systematiske HMS arbeidet. 

EQS prosedyre 19372 bør spesifisere hvordan en skal bruke 
resultatene i HMS årsrapport i den enkelte enhet og på 
nivåene over. 

 

Vedtak i Ledelsens gjennomgang: Beskrivende tiltaksliste godkjennes med følgende merknader: 
- Under punktet oppfølging av HMS-avvik/uønskede hendelser og ansattskader nevnes forbedringsforslag i Synergi. Det pågår et regionalt arbeid med dette.  
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Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Lov om statlig tilsyn med helsetjenestene 
Systemforvalter: FFU – Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet. Koordineres av Karin Jensvold, tel. 3326  Dato: 30.05.16 
 
Oppsummering. Lov om statlig tilsyn med helsetjenestene 
 

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ikke behov for ytterligere tiltak.  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ikke behov for ytterligere tiltak.   

Organisering og ansvar Personal og organisasjonsavdelingen oppdaterer 
fullmaktsreglementet for HS og legger dette i EQS. 

Forslår at PO oppdaterer dette når org er på plass. 

 

Dokumentstyringssystemet 

 

FF-KP ser på muligheten for tilgang til EQS hjemmefra og på 
ulike mobile enheter. 

Divisjonene sikrer systematisk opplæring i visningsdelen i 
EQS. 

FF ser på muligheten for tilgang av EQS hjemmefra,  

 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

FF-KP ser på muligheten for systematisk 
undervisning/diskusjon om meldeplikter i samarbeid med 
HMS-avdelingen og divisjonenes kvalitetsråd.  

Divisjonene publiserer alvorlige uønskede hendelser på 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

foretakets internettsider i henhold til rutinen. 

Risikovurdering og -styring Rutinen for enkel risikovurdering er under revisjon i et 
samarbeid med FF-KP, HMS-avdelingen og divisjonene. 
Arbeidsgruppen vil i tillegg gi en oversikt over ulike metoder 
for risikovurdering som er i bruk i foretaket og hvilke metoder 
som skal brukes i ulike situasjoner, samt hvem som skal gi 
opplæring og brukerstøtte.  

 

Revisjoner og tilsyn 

 

FF-KP vil vurdere om det er hensiktsmessig å ta i bruk 
revisjonsmodulen i Synergi for alle typer revisjoner for å få en 
samlet oversikt over revisjoner, funn og tiltak. 

 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Dette punket må i hovedsak beskrives av IKT-seksjonen. 

 

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Fortsette arbeidet med dokumentasjon av opplæring og kurs i 
Kompetanseportalen. 

 

Arbeidstakeres medvirkning Ikke behov for ytterligere tiltak.  

Brukermedvirkning Gjennomføring av prosjektet «Bare spør!».  

Ledelsens gjennomgang FF-KP initierer en grundig evaluering av systemet for 
ledelsens gjennomgang.  

 

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrivende tiltaksliste godkjennes med følgende kommentarer: 

- Risikovurdering og styring: LG-sak høst 2016.  
- Synergi: En del § 3-3 meldinger skal legges ut på Internett. Dette blir ikke gjort, og Adm. direktør ber om at det rettes oppmerksomhet på dette, og at 

meldinger legges ut når de skal det.  
- EQS: Det må fortsatt være oppmerksomhet i å rydde i doble prosedyrer. 

Oppdatert fullmaktsreglement legges inn i EQS ved ny organisering i Helse Stavanger HF. Ansvarlig Personal- og org.avd.  
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Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         

Lov om: Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven); Lov om helseregistre og behandling av 
helseopplysninger (helseregisterloven); Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  Samlet refereres disse til som 
«Informasjonssikkerhet». 
Systemforvalter: FFU – IS/IKT ved Brad Folsom, tel. 3605      Dato: 17.04.16 
 

Oppsummering lov om: Behandling av helseopplysninger  
 

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ingen forslag, utover at vi fortsatt deltar og gir innspill i 
regionale og nasjonale fora.  

 

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ingen forslag til tiltak.  

 

 

Organisering og ansvar Fortsette arbeid med å få tydelig spesifisert roller og 
ansvarsfordeling for regionale og nasjonale løsninger. 

 

 

Dokumentstyringssystemet 

 

Meld inn behovet for regional felles dokumentstyringssystem. 

Bruker EQS. Burde hatt et regionalt system. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Dialog med systemansvarlig for Synergi om bruk av Synergi til 
informasjonssikkerhetsformål og på tvers av institusjoner.  
Fortsatt minne ansatte om å ha lav terskel for rapportering av 
avvik.  

 

 

Risikovurdering og -styring Fortsette med deltakelse i risikovurderinger der HVIKT er 
fasilitator, og iverksette egne vurderinger ved behov. 

 

 

Revisjoner og tilsyn 

 

Lokale revisjoner ved behov, men størst satsning på regional 
felles plan for revisjon. 

 

 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Fortsette jobbing mot å få oppgradert/byttet systemer med 
utilstrekkelig tilgangsstyring, og bestille gode løsninger fra 
HVIKT som dekker de ansattes behov slik at trenger ikke 
mekke til egne løsninger.  Bestille hos HVIKT at de forvalter en 
autorisasjonsregister på helseforetakenes vegne.   

 

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

De andre helseforetak i regionen melder om at de har også lav 
fullføring av e-læringskurset, og det regionale IKT 
sikkerhetsutvalget vurderer en form for felles regional 
kampanje til høsten, forhåpentligvis like i etterkant av at 
kurset er ferdig revidert. 

 

 

Arbeidstakeres medvirkning Oversende relevante reviderte dokumentene fra regionens 
«Styringssystem for IKT sikkerhet» til tillitsvalgte og 
verneombud. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

 

Brukermedvirkning Ingen nåværende forslag til tiltak. 

Burde kanskje hatt – jfr. åpen journal 

 

Ledelsens gjennomgang Systemforvalters egen oppfølging av referatet.   

Vedtak i Ledelsens gjennomgang: Beskrivende tiltaksliste godkjennes med følgende kommentarer: 

- Dokumentstyringssystemet – Det ble ikke vedtatt å melde inn ønske om et felles dokumentstyringssystem.  
Dette må i tilfelle utredes nærmere.  

- Synergi - Saker/avvik som går videre til Helse Vest IKT: Tilbakemelding/svar etterlyses – IKT-seksjonen melder sak til regional forvaltning av Synergi.  
- Adm. direktør viste til at målet er en innbygger – en journal. Tilgangsstyring blir enda viktigere fremover pga. økt individuelt ansvar og den enkeltes bruk 

av informasjon.  
 

I forhold til Forskningsavdelingen og forskningsmessig bruk av data, er det andre regler. Forskningsavd. og Adm. direktør er databehandlingsansvarlige. 

 
 

Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov av 5. august 1994 nr. 55 vern mot smittsomme sykdommer §§ 4-7 og 7-11, Forskrift om smittevern i helse – og 
omsorgstjenesten 
 
Systemforvalter: FFU seksjon smittevern, Marit Mathisen      Dato: 18. april 2016 
 

Oppsummering lov om: Lov av 5. august 1994 nr. 55 vern mot smittsomme sykdommer §§ 4-7 og 7-11, Forskrift om smittevern i helse – og 
omsorgstjenesten 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

• Lokal prevalens var ved sist måling 4,9%. Andelen 
pasienter med sykehusinfeksjoner har i de siste årene 
variert mellom 4,6 % til 6,1 %. Det arbeides for å 
redusere variasjonen og begrense 
infeksjonsforekomsten for å nå målet. Det rettes 
oppmerksomhet rettes mot de enkelte 
infeksjonstypene for å avdekke områder hvor det er 
forbedringspotensialer.  

• For å redusere antibiotikabruken i sykehuset er det 
iverksatt er prosjekt for å implemente et 
antibiotikastyringsprogram  
 

Ansvar: divisjonene og FFU seksjon smittevern 

 

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Hovedoppgaver innen smittevern beskrives og prioriteres 
gjennom handlingsplan for smittevern i Helse Stavanger 
2016/2017. Ansvar: FFU seksjon smittevern 

 

Organisering og ansvar Ingen forslag til tiltak  

Dokumentstyringssystemet 

 

Nye nasjonale retningslinjer innen smittevern implementeres 
fortløpende. Dokumentene revideres i henhold til plan og 
behov. Ansvar: FFU / smittevern  

Alle retningslinjene ligger i EQS.  

 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Avviks og klagebehandlingssystemet brukes for smittevern. 
Det arbeides for å få til bedre rapportering og læring av 
uønskede hendelser. Ansvar FFU   

Får lite avvik via Synergi. De går til egen enhet.  
Smittevern har begynt å melde avvik mer systematisk.  
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Risikovurdering og -styring Systemet for risikovurdering brukes i henhold til beskrevne 
rutiner og på en hensiktsmessig måte innen smittevern. 
Ansvarlig Divisjonene/  FFU seksjon smittevern 
 
Ros er gjort på systemnivå. 

 

Revisjoner og tilsyn 

 

Rutiner for eksternrevisjon, oppfølging av eksternrevisjon 
samt rutine for opplæring på tvers av organisasjonen 
utarbeides. Ansvar: FFU seksjon for kvalitet og 
pasientsikkerhet 

Har ikke hatt revisjon de siste årene fra eksterne, men har 
interne revisjoner.  

 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Ingen forslag til tiltak 

Registreres ihht lovverk.  

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Ingen forslag til tiltak 

Har E-læringsprogram om smittevern og hygiene.  
Mye undervisning fra hygienesykepleier.  
 

 

Arbeidstakeres medvirkning Hygienekontaktmøter videreføres, det opprettholdes 
dialogmøter med divisjonsledelse og ansatte fra sak til sak 
fortløpende. Ansvar: FFU seksjon smittevern og divisjonene. 

 

 

Brukermedvirkning Behov for et system for systematisk innhenting og bruk av 
pasienterfaring vurderes. Ansvar FFU seksjon for kvalitet og 
pasientsikkerhet / FFU seksjon smittevern 

 

Ledelsens gjennomgang   
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Vedtak i Ledelsens gjennomgang: Beskrivende tiltaksliste godkjennes med følgende kommentar: 

Handlingsplan for smittevern revideres ihht. regional smittevernplan, når den foreligger.  

 

Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) 
Systemforvalter: Strålevernkoordinator Johan Vikström, vijo@sus.no, tel. 9037    Dato: 18.04.16 
 
Oppsummering lov om: Strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) 
 

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Hovedmål for strålevern blir beskrevet i EQS  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ingen forslag. 

 

 

Organisering og ansvar Revisjon av prosedyrer i EQS for ansvar og 
funksjonsbeskrivelser for ledere og strålevernkontakter vil bli 
gjort i 2016 av ståleverngruppen. 

 

Dokumentstyringssystemet 

 

Ingen forslag. Alle prosedyrer ligger i EQS.  

 

 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

I 2016 er avvikshåndtering et tema på Strålevernforum, det 
årlige møtet/kurset for strålevernkontakter. Økt fokus vil 
forhåpentligvis øke bruken av Synergi. 

 

mailto:vijo@sus.no
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Risikovurdering og -styring I 2016 er risikovurdering et tema på Strålevernforum, det 
årlige møtet/kurset for strålevernkontakter. Med økt 
kompetanse etter kurset vil det deretter i 2016 gjennomføres 
risikovurderinger innen strålevern sentralt og lokalt. 

 

Revisjoner og tilsyn 

 

Ingen forslag.  
Hadde tilsyn i fjor. Intern revisjon står på oversikten over 
planlagte revisjoner.  

 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Bedre utnyttelse av doseregistrerings- og læringssystem i2 
ved kardiologisk avdeling.  

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Stråleverngruppen har fokus på opplæring i interne revisjoner 
også i 2016 

Praktisk strålevernkurs og apparatspesifikk opplæring bør bli 
registrert i Kompetanseportalen.  

 

Arbeidstakeres medvirkning Ingen forslag  

Bruker EQS.  

 

Brukermedvirkning Ikke aktuelt    

Ledelsens gjennomgang Ingen forslag   

Vedtak i Ledelsens gjennomgang: Beskrivende tiltaksliste godkjennes med følgende kommentarer: 
Dokumentasjon og kontroll med registreringer:  Adm. direktør er bekymret for eksponeringen til kardiologene. Bedriftslegen følger opp kardiologene inkl. tiltak.  
Tilbakemelding kommer i LG til høsten når tiltakene er vurdert – ansvar Strålevern og BHT. 

Arbeidstakers kompetanse: Apparatspesifikk opplæring må ivaretas av leverandør/lokalt på avdelingen.  

 
 
Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
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Lov om: vern mot forurensninger og om avfall og /1SO 14001:2004 
Systemforvalter: Miljø/Sikkerhetsrådgiver Birte Helland  
 
Følgende dokumenter ligger til grunn for gjennomgangen: 

- Miljørapport 2015 
- Opplæringsplan 2015 
- Samsvarsvurdering 2015 
- Klimagassregnskap 2015 

 
 
Status for oppfølging av vedtakene ved ledelsens gjennomgang 2015 ble gjennomgått og kommentert: 

 
1. Resultatene fra internrevisjonene ble gjennomgått. Administrerende direktør ber om at åpne avvik lukkes innen 15. 

oktober 2015. Videre ber en om at trender fra revisjonene gjennomgås i hele organisasjonen slik at dette gir en 
læringseffekt. 

2. Samsvarsvurderingen ble gjennomgått i sin helhet. Administrerende direktør besluttet at tiltak for å lukke avvik blir 
innpasset i en revidert miljøhandlingsplan og at arbeidet for å lukke avvikene prioriteres utført innen 31.12.2015.  
Energimerking av bygg overføres til 2016.  

3. Foretakets miljøprestasjon ble gjennomgått i møtet. 2 av målene ble nådd i 2014. Tiltak for å redusere sykehuset CO2-
utslipp legges inn i revidert miljøhandlingsplan.  

4. Målet om å redusere papirforbruket 20% i forhold til forbruket i 2012 vurderes som urealistisk. Nytt mål er å komme ned 
til samme forbruk som i 2012. 

5. Miljøhandlingsplanen oppdateres basert på innspill fra HMS-runder 2015 i alle enheter. Status for miljøtiltakene legges 
frem for LG-gruppen i november 2015. 
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Pkt 1. Alle avvikene er lukket i revisjonsmodulen Synergi. Gjennomgang av trender fra revisjonene for læringseffekt: Avvikene 
            gjennomgås kun internt i egen divisjon. Det er ikke utarbeidet foretaksovergripende prosedyrer for læring på tvers.  
Pkt 2. Energimerking av bygg ble utsatt til 2016 og er overført til miljøhandlingsplanen.  
Pkt 3. Status for måloppnåelse 2015 ble gjennomgått i møtet. Nye miljømål er utarbeidet for 2016 – 2020 etter en kartlegging i  
            foretaket.  
Pkt 4. Status for målet å redusere papirforbruket ble gjennomgått i møtet.  Sett i forhold til 2014 tall ble forbruket av  
            kopipapirredusert med 11,5 %.  
Pkt 5. Status for miljøtiltakene ble fremlagt for LG november 2015. 88 % av tiltakene i Miljøhandlingsplanen er lukket eller er i  
            god utvikling.  
 
Organisasjonens miljøpresentasjon, korrigerende og forebyggende tiltak var tema under hele Ledelsens gjennomgang 
2016.  
 
Gjennomgang av gjennomført og planlagt kompetanseheving: 
Opplæringsplanen er gjennomført ihht. oppsatt plan.  I tillegg har nye målgrupper som f.eks. turnuslegene fått tilpasset miljø-
opplæring.  
 
E-læringsprogrammet Ytre Miljø er revidert, er gjort mer bedriftsinternt og avsluttes med en test. Miljøkoordinatorene tar ut 
halvårlige rapporter for sin divisjon og 72,2 % av foretakets ansatte har gjennomført E-læringsprogrammet i Ytre Miljø.  
 
Resultatet av interne og eksterne revisjoner av tilsyn: 
Revisjoner ihht. godkjent revisjonsplan er gjennomført for 2015.  
Revisjonsfunn – totalt fremkom 9 avvik og 16 merknader.  
 
 
Funn fra 10 interne revisjoner 2015, områder for forbedring: 

• Manglende HMS opplæring for ledere 
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• Prosedyre 4498 HMS opplæring har krav til obligatorisk, men ikke bedriftsintern HMS opplæring for ledere 
• Mangelfull kjennskap til miljøstyringssystemet, spesielt ved bruk av skjema 4 Kjemikalier og skjema 11 Ytre miljø 
• Mangelfulle miljøhandlingsplaner 
• Mangelfull kunnskap om arbeidsprosesser i Synergi 
• Manglende opplæring i Stoffkartoteket 
• Manglende melding om miljøavvik 

 
Prosedyre 4498 – HMS-avdelingen fikk i tidligere vedtak at HMS-opplæring for ledere skal være obligatorisk intern i foretaket.  
 

Funn fra 10 interne revisjoner 2015 – positive tilbakemeldinger 
 

• Alle enheter hadde utarbeidet miljøhandlingsplan 
• Alle revisjonsrapportene og miljøhandlingsplanene var behandlet i divisjonens AMU 
• Det meldes om økt påmelding til HMS kurset for ledere 
• God kjennskap til foretakets avfallsprosedyrer 
• Intranett- siden Grønt sykehus var godt kjent 

 
Ekstern revisjon og beredskapsøvelse:  
Det er gjennomført en beredskapsøvelse i 2015, tema – «Utslipp av lystgass».  Det er ingen nye uanmeldte eksterne revisjoner.  
 
Funn fra hovedrevisjonen 2015 fra DNV-GL ble gjennomgått. Sykehuset ble periodisk sertifisert i 2015 uten avvik.  
 
Resultater fra Samsvarsvurdering var utsendt før møtet. 
 
Det ene risikoelement som var merket rødt omhandlet at alle bygg skal energimerkes ihht. forskriftskrav. Tiltak er ikke 
gjennomført.  
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Risikoelement merket gult omhandler e-læringsprogram i Ytre miljø, manglende eller få miljøavvik, avfallssortering på byggeplass, 
kvalifikasjonskrav til miljøvennlige materialer, miljøhensyn ved innkjøp, LCC-beregninger og en analysemaskin som genererer 
farlig avfall. Noen tiltak vurderes fortløpende og andre er under arbeid.  
 
Hendelse fra eksterne berørte parter, klager: Foretaket har ikke mottatt eksterne klager.  
Foretaket har ikke mottatt endringer i lovverket som omhandler Ytre Miljø.  
 
 
Gjeldende miljøpolitikk og miljømål 
Nye miljømål 2016 – 2020 er utarbeidet etter en kartlegging av foretakets vesentlige miljøaspekter. Miljømålene ble godkjent i LG-
gruppen januar 2015.  
 
Miljøpolitikk og miljømål skal ikke endres.  
 
 
Miljørapport 2015 er behandlet i FAMU i 2016.  
 
Nytt vedtak i ledelsens gjennomgang 2016: 

1. Resultatene fra internrevisjonene ble gjennomgått. Administrerende direktør ber om at trender fra revisjonene gjennomgås i 
hele organisasjonen slik at dette gir en læringseffekt.  

2. Samsvarsvurderingen ble gjennomgått i sin helhet. Administrerende direktør besluttet at det skal legges inn tiltak i 
miljøhandlingsplanen på nivå 2 for å lukke risikoelementer markert med «Rødt» eller «Gult», innen 15.08.2016.  

3. Foretakets miljøprestasjon ble gjennomgått i møtet. 2 av de 4 miljømålene ble nådd i 2015. Tiltak for å nå miljømålene legges 
inn i revidert miljøhandlingsplan i alle enheter.  

4. Miljørapport 2015 ble godkjent. 
5. Revidert miljøhandlingsplan oppdateres basert på innspill fra HMS-runder 2016 i alle enheter. Status for miljøtiltakene 

legges frem for LG-gruppen i november 2016. 
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6. Administrerende direktør ber om at ledelsens gjennomgang 2017 legges frem i løpet av første kvartal 
 
Forslag til vedtak ble godkjent med følgende merknader/endringer: 
Pkt 1. Trender i hele organisasjonen tas i klinikkenes ledergrupper som vurderer om de skal videresendes til andre for oppfølging 
            på avdelings- evt. postnivå.  
 
Pkt 2.  Samsvarsvurdering: Nye tiltak vurderes. 
 
Pkt 6. Adm. Direktør ber om at Fag og foretak vurderer om Ledelsens gjennomgang 2017 kan flyttes frem til 1. kvartal. 
 
 
Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Helseforskningsloven 
Systemforvalter: Forskningsavdelingen. Koordineres av Inger Hjørdis Bleskestad, tlf 13763 Dato: 23.05.2016 
Presentert av Torbjørn Aarsland 
 
Oppsummering lov om: Helseforskningsloven.  
Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ingen forslag til tiltak.  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Det bør utformes et nytt strategidokument for forskning i 
foretaket. 

 

Organisering og ansvar Inge forslag til tiltak.  

Dokumentstyringssystemet Ingen forslag til tiltak.  
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Ingen forslag til tiltak.  

Risikovurdering og -styring Ingen forslag til tiltak.  

Revisjoner og tilsyn 

 

Det bør etableres egen intern monitoreringstjeneste i 
foretaket for revisjon av egeninitierte forskningsprosjekter. 

 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Ingen forslag til tiltak.  

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Det bør etableres regelmessige GCP-kurs for foretakets 
forskere og støttepersonell. 

 

Arbeidstakeres medvirkning Ingen forslag til tiltak.  

Brukermedvirkning Ingen forslag til tiltak.  

Ledelsens gjennomgang Ingen forslag til tiltak.  

Vedtak i ledelsens gjennomgang. Beskrevne tiltaksliste ble godkjent med følgende kommentarer:  
Adm. direktør: To punkter til forbedring/endring 
 
Arbeidet med ny forskningsstrategi startes når ny forskningsdirektør er på plass 01.09.2016. 

GCP-kurs: Kostnadsomfang og volum/organisasjonskonsekvenser beskrives før oppstart.  
 
Systemforvalters kommentar: Ang. forslag om GCP-kurs: Denne undervisningen vil bli forventet koordinert og levert av en klinisk forskningspost. Et 
forslag om etablering av en klinisk forskningspost er under utarbeiding etter bestilling fra Ledergruppen.  
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Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og 
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) 
Systemforvalter: Avd.overlege/avs.sjef Gunn Kristoffersen, Avd for immunologi og transfusjonsmedisin (ImmTx). tlf 18819.  
Dato: 18.04.16 
 
Oppsummering lov om: «Blodforskriften» 
 

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

  

Organisering og ansvar   

Dokumentstyringssystemet 

 

  

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Funksjonalitet og brukervennlighet bør ha kontinuerlig 
fokus 

 

Risikovurdering og -styring   

Revisjoner og tilsyn 

 

Sykehusinterne revisjoner har vist seg å være nyttige og 
fører til forbedring. Innen transfusjonsområdet bør det 
gjennomføres revisjoner hvert 2.år. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

  

Arbeidstakeres kompetanse 

 

E-læringsprogram er utarbeidet og klart for bruk. 
Sjekkliste for opplæring er tilgjengelig i 
kompetanseportalen. Bør være obligatoriske for leger og 
sykepleiere som har oppgaver innen transfusjonsområdet 

 

Arbeidstakeres medvirkning   

Brukermedvirkning   

Ledelsens gjennomgang   

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak godkjent med følgende kommentarer: 
Obligatoriske e-læringsprogram skal gjennomføres av de dette angår.  
E-læringsprogram direkte inn i Kompetanseportalen. Dersom e-læringsprogram dekker punktene i sjekklista, kan denne utgår.  

Revisjoner og tilsyn:/tiltak: Innen transfusjonsområdet bør det gjennomføres revisjoner hvert 2.år – vedtatt., 3 avd. involveres.  

 
 
 
Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: «Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev» FOR 2008-03-07 nr 222)     
Systemforvalter: Jarle Ludvigsen            Dato: 21.04.2016 
 

Oppsummering lov om:  
 

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Har et driftsmøte for gjennomgang av drift og evt. 
problemer. Årlig.  

 

Organisering og ansvar Bruker EQS for lagring av prosedyrer.  

  

 

Dokumentstyringssystemet 

 

  

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Synergi brukes når avvik. Ikke mye i bruk.  

Risikovurdering og -styring Fungerer greit.  

Revisjoner og tilsyn 

 

Har jevnlig besøk av Helsetilsynet annet hvert år.   

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Har mange skjema. Bl.a. samtykkeskjema (donor).  
Papirkopi i arkivet, plan dok i pas.journal. 

 

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Kvalitetssikret.   

Arbeidstakeres medvirkning Autorisasjon årlig.   

Brukermedvirkning De som donerer bein får god informasjon.  

De som mottar bein følges opp etterpå.  
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Ledelsens gjennomgang   

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak godkjennes med følgende merknad:  

Dette internkontrollområdet inkluderer øyeavd., mikrobiologisk avd. og ortopedisk avd.  

Systemansvarlig for området må avklares. Ansvar FFU/FFKP. 

 

 

 

Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Helsemessig og sosial beredskap 
Systemforvalter: FFU Karin Sollid           Dato: 06.06.2016 
 
Oppsummering lov om: Helsemessig og sosial beredskap  
Foretakets beredskapsplan: Er i gang med revidering.  

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Er i mål på det, holder på med revidering av foretakets 
beredskapsplan.  

 

 

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

  

Organisering og ansvar Har en overordnet strategisk ledelse. I tillegg operativ ledelse 
som håndterer hendelsen.  
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

 

Dokumentstyringssystemet 

 

Alle dokumentene ligger i EQS. Beredskap ligger også på første 
siden på Intranett.  

 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Benyttet ikke Synergi. Dokumentasjon i Helsecim  

Risikovurdering og -styring Lager ros av alle hendelser og type hendelser som kan komme. 
Ligger i Helsecim i egen Ros-modul. Helhetlig ros skal lages 
når alle er ferdige.  

 

 

 

Revisjoner og tilsyn 

 

  

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

  

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Kontinuerlig opplæring.  

Har systematisk kurs i ulike deler av dette.  

Beredskapsledelse mm.  

Gjennomfører 20 – 30 øvelser per år i større eller mindre grad.  

Bl.a. trening av hjertestansteam. Starter trening med 
slagbehandling. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Arbeidstakeres medvirkning   

Brukermedvirkning   

Ledelsens gjennomgang   

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak godkjennes med følgende merknader: 
 
Adm. direktør: Ny organisasjonsstruktur vil få konsekvenser for beredskapsplanene – før dette fungerer det planverktøyet vi har.  

LG-sak før jul: Revidert beredskapsplan legges frem etter at ny organisering er på plass.  

 
Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Legemidler            Dato: 29.05.16 
Systemforvalter: Fagdirektør (FFU) på vegne av Administrerende direktør  
(spesifikke oppgaver ivaretas på vegne av Fagdirektør av Legemiddelkomiteen med underutvalg  
og av Spesialrådgiver Liv Rustenberg)   
Koordinator for gjennomgangen: Linda Mentzoni Johnson ved Avdeling for Farmasøytiske Tjenester,  
Sjukehusapoteket i Stavanger, tlf 51 51 93 60 
 

Oppsummering lov om: Legemidler 
Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Legemiddelmeldingen, Meld. St. 28 (2014–2015), har 
beskrevet en rekke tiltak som kan bedre kvaliteten på 
legemiddelbruk. Elementer fra denne stortingsmeldingen kan 
med fordel vurderes tatt inn i 
Styringsdokumentet/strategiplan, f.eks. fokus på 

Ikke behov for ytterligere tiltak. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

legemiddelsamstemming ved innkomst som allerede utprøves 
i prosjekter i Helse Stavanger. Det er også nå igangsatt en lokal 
oppfølging av nasjonal antibiotikasatsing. Det kan i tillegg 
tenkes at mer fokus på legemiddelgjennomganger og rydding i 
reseptformidleren før en pasient skrives ut kan bedre 
kvaliteten på legemiddelbruk. 

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

• Kontinuerlig oppfølging av problemer knyttet til 
legemiddelhåndtering generelt. 

• Fortsatt farmasifaglig ressurs knyttet nært til FFU. 
• Enkeltområder analyseres og følges opp ved behov, i 

første omgang analyse av tilvirkning i klinikk som ble 
kartlagt høsten 2015. 

Ikke behov for ytterligere tiltak. 

Organisering og ansvar • Regler om returordning av legemidler er lovbasert, 
oppbevaringsbetingelser i alle ledd skal kunne spores og 
dokumenteres. Noe skjønn utvises forøvrig, dersom 
feilbestillinger oppdages og returneres umiddelbart 
(gjelder ikke kjølevarer). Sjukehusapoteket bør ha en 
oppfølging av lagerorganisering sammen med Kirurgisk 
Divisjon. 

• Det er satt av timer til undervisning fra Sjukehusapoteket. 
Det bør markedsføres og gjøres kjent at alle poster kan 
bestille undervisning ved å ta kontakt med Avdeling for 
Farmasøytiske Tjenester i Sjukehusapoteket. 

• Psykiatrisk Divisjon har egne retningslinjer som skal 
samordnes med overordnede retningslinjer. Dette 
arbeidet starter i juni 2016. 

• Fullmakter og delegering er omtalt i hver av retnlinjene og 
det er laget egne fullmaktsskjema, men i den grad HSHF 
har en felles «fullmaktsmatrise», bør delegering innen 
legemiddelhåndtering tas med her også. 

Konkrete oppgaver som; 
• oppfølging av lagerorganisering 
• definere behov for undervisning fra Sjukehusapoteket og 

markedsføre dette 
• oppfølging av revisjonsfunn i aktuelle enheter 
• synliggjøring av risikomedisiner 
• synliggjøring av ulike rapporter om legemidler 
 
planlegges og gjennomføres i et samarbeid mellom HS ved 
aktuelle divisjoner, FFU og Sjukehusapoteket. 

Dokumentstyringssystemet • Avklaring av hvordan EQS brukes i Psykiatrisk Divisjon og 
eventuelt endring. 

Nødvendige personlige fullmakter til legemiddelhåndtering 
for sykepleiere og vernepleiere utarbeides i et samarbeid 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

 • Det er ønskelig at all kompetanse skal legges i 
Kompetanseportalen. Dette kan gjøres uavhengig av 
utarbeidet kompetanseplan. 

• Sykepleiere og vernepleiere skal etter dagens forskrift 
også ha personlig fullmakt til legemiddelhåndtering. 
Arbeidet med å få dette på plass bør starte opp i løpet av 
2016. 

mellom HS og Sjukehusapoteket. 
 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

• Eksterne meldinger som f.eks. melding om bivirkninger, 
står omtalt i den aktuelle retningslinjen. Er det ønskelig at 
det lages en egen retningslinje som omtaler hva som skal 
hvor? 

• Antall og omfang bør kunne kartlegges. 
• Gjennomgang av eksisterende system eller eventuelt 

behov for et system på at alle enheter tar ut / får 
rapporter og videre har jevnlig gjennomgang av 
avviksmeldinger. 

Ikke behov for ytterligere tiltak. 

Risikovurdering og -styring • Dersom enkelte divisjoner har en skriftlig oversikt over 
områder knyttet til legemidler med størst risiko for skader 
på pasient / ansatt så bør denne sammenfattes som råd 
mht fare for feil for alle divisjonene. 

• Dette fremgår også av Årsrapport for Meldeordningen i 
Kunnskapssenteret, som kan gjøres bedre kjent. 

• Enhetene bør følge opp de risikovurderingene de 
eventuelt får tilsendt, f.eks. mht tilvirkning. 

Se punkt for organisering og ansvar. 
 

Revisjoner og tilsyn 

 

• Alle enheter må ha et system for læring etter revisjon. 
• Det må utarbeides et system for læring på tvers etter 

revisjoner, f.eks. ved at funn presenteres av farmasøyt i 
enhetenes faste møter. 

Revisjonsfunn følges opp i linjen. 

Se også punkt for organisering og ansvar. 
 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

• Tilsynelatende ikke aktuelt med egne tiltak. 
• Enhetene må være oppmerksom på nye retningslinjer for 

kontroll med forbruk av B-preparater. 

Ikke behov for ytterligere tiltak. 
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

• Det er ønskelig at all kompetanse skal legges i 
Kompetanseportalen. Dette kan gjøres uavhengig av 
utarbeidet kompetanseplan. 

• Det planlegges en omlegging av fast informasjon om 
legemiddelhåndtering i HSHF, som hittil har vært 
månedlig fellesundervisning. Tanken videre er å få innpass 
i nyansattes opplæring, i tillegg til mulig deltagelse på 
eksisterende arenaer (faste møter o.l) med jevne 
mellomrom, for å formidle nyheter på området 
legemiddelhåndtering. Dette vil da forhåpentligvis nå ut til 
flere ansatte enn tidligere.  

Se punkt for organisering og ansvar. 
 

Arbeidstakeres medvirkning Alle divisjoner / klinikker bør ha en systematikk rundt 
medarbeidernes mulighet for tilbakemelding utover Synergi.  

Ikke behov for ytterligere tiltak. 

Brukermedvirkning Sykehusets pasient/brukerutvalg bør ha 
legemiddelhåndtering på minst et av sine møter og gjerne som 
gjentagende tema.  

Agenda, deltager og intervall på møter i Brukerutvalget om 
legemidler avgjøres i samarbeid mellom HS ved FFU og 
Sjukehusapoteket. 

Ledelsens gjennomgang Alle enheter bør ha en bred intern deltakelse. Systemet for ledelsens gjennomgang skal grundig gjennomgås. 

Vedtak i ledelsens gjennomgang:  
Beskrevne tiltak revideres noe av Adm. direktør og fagdirektør som vil se litt på formen på tiltakene – eksisterende arenaer skal brukes, f.eks. 
pasientsikkerhetsprogrammet.  

Forbedringstiltak i forhold til Lov om legemidler er konkretisert og deretter godkjent av fagdirektør 16.08.16. 

Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Lov om matproduksjon og mattrygghet 
Systemforvalter:  Sissel Dahlberg  Dato: 13/4-2016 
Oppsummering lov om:  
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Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ingen  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ingen  

Organisering og ansvar Ingen  

Dokumentstyringssystemet 

 

Ingen  

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Ingen  

Risikovurdering og -styring Ingen  

Revisjoner og tilsyn 

 

Ingen  

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Ingen  

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Ingen  

Arbeidstakeres medvirkning Ingen  

Brukermedvirkning Ingen  

Ledelsens gjennomgang Ingen  

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak godkjennes.  
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Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). 
Systemforvalter: Line Tang Wa Tendeland, Rolf Helge Næsheim, Steinar Magnussen  Dato: 13/4-2016 
 
Oppsummering lov om tilsyn med elektriske anlegg:  
Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ferdigstille kvalitetsmål innen 1/7-2016  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ingen  
Gjennomfører månedlige driftsmøter inkl. fast HMS-
runde samt ytre miljø.  

 

Organisering og ansvar Ingen 

EQS og Orfu.  

 

 

Dokumentstyringssystemet 

 

Ingen 
EQS brukes.  

 

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Ingen 
Jan 2017 tas et nytt system i bruk – for .... 

 

 

Risikovurdering og -styring Ingen 

Ros små anlegg.  
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Kaffetraktere og vannkokere som tas med hjemmefra, bør 
ryddes bort for kontroll på strømforbruk og brannfare.  

Revisjoner og tilsyn 

 

Ingen 

DSB- tilsyn – bra i forhold til anlegg. 

 

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Ingen 

 

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Ingen  

Arbeidstakeres medvirkning Ingen  

Brukermedvirkning Ingen  

Ledelsens gjennomgang Ingen  

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak ble godkjent med følgende merknader: 
Hovedoppgaver, mål og kvalitetsmål: Ferdigstille kvalitetsmål innen 01.07.2016 ble tatt til etterretning under ledelsens gjennomgang.  

 

 

Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
Lov om: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- 
og eksplosjonsvernloven). 
Systemforvalter: Brannvernleder Tom Haugen/ HMS og kvalitetsleder Line Tang Wa Tendeland   

Dato: 13/4-2016 
 
Oppsummering lov om: Vern mot brann, eksplosjon og ulykker  



 
 
 

Side 33 av 36 
 

 

Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ingen   

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ingen  

Organisering og ansvar Ingen  

Dokumentstyringssystemet 

 

Ingen  

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

Oppfordre avdelingene til å melde kritikkverdige forhold med 
hensyn til brannvern.  

En del underrapportering. Dører, branndører, menge utstyr i 
korridorer. Dette er brudd på brannforskriftene. 
Gjelder også rømningsveier.  

Ytre ønske om at det på sentralt hold gjøres endringer i 
Synergi, slik at alt innen brannvern kommer frem i et søk. 

  

 

Risikovurdering og -styring Skjema 10 Risikovurdering av brannvern, fylles ikke ut og 
brukes ikke etter hensikten av flere avdelinger/ poster.  

En prosess som det arbeides med.  

 
Oppfordre avdelingene etter hensikten, gjennomføre 
internrevisjoner på SUS. 

 

Revisjoner og tilsyn Ingen  
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 Har årlige tilsyn. Fra rog brann og redning.  

Avvik følges opp.  

Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Ingen 
 

 

 

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Ingen 
Har obligatoriske brannkurs. Økt antall brannkurs for 
nyansatte til 1 x måned. Fungerer bra.  

 

Arbeidstakeres medvirkning Ingen 

Foregår gjennom arb.takernes deltakelse på brannkurs.  

 

Brukermedvirkning Ingen 

 

 

Ledelsens gjennomgang Ingen  

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak godkjennes med følgende merknader: 
 
HMS-sjef viste til sjekkliste 10, rutinene for skjemaet bør ses på, spesifisere bedre hvordan sjekklisten skal brukes. Ansvar brannsjef.  
 
Leid bygningsmasse: Det er en risiko i forhold til tilstrekkelig brannsikring av leid bygningsmasse.  Intern Service arbeider med å få ting på plass i 
forhold til eiers ansvar.  
 
Ønsker om endringer i Synergi meldes regional forvaltning. Ansvar brannsjef.    
 
 
Ledelsens gjennomgang av internkontrollen etter         
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Lov om: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. 
 
Systemforvalter: Avd. for medisinsk teknologi og informatikk v/ avd.sjef  Geir Sørgjerd, tlf 61900   Dato: 30.05.16 
 

 
Oppsummering lov om: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. 
Systemer Systemforvalters forslag til tiltak Vedtak i ledelsens gjennomgang 

Hovedoppgaver, mål og 
kvalitetsmål 

Ingen forslag til tiltak  

Kvalitetspolitikk  

og -strategi  

Ingen forslag til tiltak  

Organisering og ansvar Ingen forslag til tiltak  

Dokumentstyringssystemet 

 

Ingen forslag til tiltak  

Avvik- og klagebehandlings-
systemet  

1.Innføre rutine ved MTI i forhold til å jevnlig sjekke i 
Synergi for meldinger som ikke har nådd avdelingen. 
Omarbeide meldeprosedyren i EQS for å bedre presisere 
at også feil bruk er meldepliktig. 

2. MTI påtar seg ansvaret med å melde uønskede 
hendelser også med implantater. 

 

 

Risikovurdering og -styring Ingen forslag til tiltak  

Revisjoner og tilsyn Ingen forslag til tiltak  
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Dokumentasjon / kontroll 
med registreringer 

Ingen forslag til tiltak  

Arbeidstakeres kompetanse 

 

Øket fokus på bruk av Kompetanseportalen. 

 

 

Arbeidstakeres medvirkning Ingen forslag til tiltak  

Brukermedvirkning Ingen forslag til tiltak  

Ledelsens gjennomgang Ingen forslag til tiltak  

Vedtak i ledelsens gjennomgang: Beskrevne tiltak godkjennes med følgende merknader: 
Det vises til følgende forslag til tiltak: 

1. Innføre rutine: MTI sjekker jevnlig Synergi – om det foreligger hendelser vedr. medisinsk utstyr.  
2. Revidere meldeprosedyre i EQS, herunder presisering av at brukerfeil også er meldepliktig.  
3. MTI påtar seg ansvaret for å melde uønskede hendelser/feil ved implantater til DSB. 

 

Adm. direktør: Vi må jobbe systematisk med de tilbakemeldingene som mottas fra tilsynsmyndighetene og sikre at tiltak implementeres i hele foretaket. 
 

 
Mette Orstad Hansen 
referent 
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