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TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2019 
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DSB Helse 
Stavanger 

Tilsyn med 
elektrisk anlegg og 
elektrisk utstyr 
knyttet til  
forebyggende 
arbeid og 
etterlevelse av 
forskrifter på 
utvalgte områder 

24.06.2019 Det ble avdekket to avvik og 
en anmerkning under tilsynet: 
 
Avvik nr.1:   
Helseforetaket mangler 
dokumentasjon på 
kompetanse i sikker bruk av 
elektromedisinsk utstyr for 
vikarer. 
 
Avvik nr. 2:  
Helseforetaket har etterslep 
på vedlikeholdet av det 
elektromedisinsk utstyret. 
  
Anmrk.nr: 1:  
Alle ansatte får tildelt 
kompetanseplaner uten noe 
krav til start dato. 
 

16.08.2019 Helse Stavanger vil levere plan for 
lukking av avvik innen frist. 
 
Brev med plan for lukking av avvik 
er sendt DSB 08.08.2019 

22.08,.2019 
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DSB Helse 
Stavanger 

Tilsyn med 
elektrisk anlegg og 
elektrisk utstyr, 
herunder 
systematisk 
opplæring i 
medisinsk utstyr 
for leger 

15.10.18 Det ble gitt 4 avvik: 
 
1. Avdeling for 
behandlingshjelpemidler 
(BHM) har mangelfull 
oversikt over utlevert 
BHM og tilstanden på 
utlevert BH  
 
2. Rutinene som 
praktiseres i opplæring i 
bruk av BHM til bruker er 
ikke dokumentert.  
 
3. Det mangler en 
handlingsplan og 
fremdriftsplan for lukking 
av kritiske avvik i 
elektriske anlegg i hht. 
ROS-analysen utført av 
Norconsult.  
 
4. Kun et lite utvalg av 
utlevert BHM er registrert 
med et forebyggende 
vedlikehold uten at 
utvalget er gjort med 
støtte i risikovurderinger. 

03.01.2019 Brev sendt DSB 21.12.2018 med plan 
for lukking av avvik. 
 
DSB var ikke tilfreds med SUS sin 
plan for lukking av avvik. 
Ytterligere tiltak beskrives og 
oversendes til DSB. Avventer 
tilbakemelding fra DSB.  

21.08.2019 

Statens 
legemiddelverk 
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Statens strålevern        

        

Mattilsynet        

Rogaland brann og 
redning IKS 

       

        

Fylkesmannen        

 
Arbeidstilsynet 

Helse 
Stavanger 

Tilsyn i 
Ambulansetjenest
en rundt temaene: 
 
 HMS-opplæring 
for ledere, 
vernetjeneste og 
øvrige ansatte, 
 
 Ledelse og 
medvirkning, 
samarbeid med 
verneombud og 
tillitsvalgte, 
 
 Systematisk HMS-
arbeid: 
kartlegging, 
risikovurdering, 

Oktober og 
november 
2018 

Totalt 9 avvik 
Stasjon Egersund 9 avvik 
Stasjon Jæren 7 avvik 
Stasjonene Sandnes, Strand og 
Stavanger 6 avvik.  
De fleste like på flere 
stasjoner 
 
•Manuelt arbeid - kartlegging 
og risikovurdering 
 
•Manuelt arbeid - tiltak og 
plan 
 
 
•HMS-arbeid - oversikt over 
organisering, ansvar og 
myndighet 
 

01.03.2019 
 
 
 
Det er søkt og 
innvilget utsatt 
frist til 
01.05.2019 

Under planlegging 
 
Vi har gjennomført en bred 
kartlegging sammen med ansatte av 
risikofaktorene i tjenesten for de 
områder vi har fått pålegg om. 
 
Analysen av risikofunnene våre er 
gjennomført, og det er utarbeidet en 
plan for ytterligere tiltak. Dette for å 
redusere risiko i tjenesten 
ytterligere. 
Det er også utarbeidet en plan for 
hvem som har ansvar for tiltakene og 
frist for tiltak. 
 
Vi starter arbeidet med å beskrive 
hvordan vi skal informere og 
implementere tiltakene innen fristen 
som er satt. 

27.08.2019 
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handlingsplan, 
rapportering og 
avvikshåndtering 
knyttet til 
ergonomiske, 
biologiske og 
psykiske 
belastninger,  
 
System for 
planlegging og 
kontroll med 
arbeidstiden, 
 
 Informasjon og 
opplæring knyttet 
til relevante 
risikoforhold, 
 
Vold og trusler,  
 
Bruk av 
bedriftshelsetjene
sten 

•Biologiske faktorer - 
kartlegging og risikovurdering 
 
•Biologisk helsefare - tiltak og 
plan 
 
•Biologisk helsefare - 
informasjon og opplæring 
 
•Vold, trusler om vold og 
uheldige psykiske 
belastninger -kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan 
 
•Vold og trussel om vold – 
opplæring 
 
•Bedriftshelsetjeneste - plan 
for bistand 
 
 
 

 
 
Plan for bistand fra BHT er 
utarbeidet for hver enkelt stasjon. 
 
ROS- analyse med tilhørende 
handlingsplan ble sendt 
Arbeidstilsynet den 30.04.2019 som 
tilsvar for påleggene. Vi sendt også 
en oversikt over status for tiltakene i 
handlingsplanen. Oversikt over 
møtevirksomhet som dokumenterer 
deltakelse fra de ansatte. Alle tiltak 
vi har utført er det også vedlagt 
dokumentasjon for dette. 
Det jobbes vider med tiltak vi ikke er 
ferdige med. Disse har en egen 
tidsfrist som vi jobber mot. Dette er 
dokumentert i handlingsplanen. 
 
Det er gjennomført veiledningsmøte 
mellom arbeidstilsynet og Helse 
Stavanger den 27/8-19. Her ble det 
redegjort for hvordan HS har jobbet 
med tilsynet og hvordan vi vil ivareta 
oppfølging videre. Alle avvik for alle 
stasjonene er lukket. Det ble fra 
arbeidstilsynet gitt veiledning på 
områdene arbeidstidsordninger, 
arbeidstøy og lokaliteter. 
 
 

 
 
Arbeidstilsynet  

Helse 
Stavanger 

Søknad om 
samtykke for 
bygging av nytt 
sykehus  

Mai 2019 Vedtak om samtykke på vilkår 
ble mottatt 13.05.19. SUS2023 
prosjektet må redegjøre 
ytterligere for ;  

1. daglys og utsyn på 
arbeidsplasser 

Planer som 
avklarer pkt 1-3 
fremlegges for 
Arbeidstilsynet 
for godkjenning 
så snart de 
foreligger og i 

Avtalt møte 20.08 for gjennomgang 
av planer som anført i pkt 1-3 før 
møte med Arbeidstilsynet høsten 
2019 
 
Internt møte 20.08 avholdt. Det 
utarbeides nå oppdatert grunnlag 

 



5 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNS- 
RAPPORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

2. Gulvareal på 6 kvm 
per arbeidsplass på 
overholdes og 
tegningene korrigeres 
etter dette 

3. Garderobene skal 
være kjønnsdelte 
samt ivareta krav om 
ren/uren sone med 
dusj for ansatte som 
er utsatt for eller 
eksponert for stoffer 
som er helsefarlige.  

god tid før 
nødvendige 
bygningsmessige 
endringer blir 
hindret av 
fremdriften i 
byggearbeidene.  

som hensyntar Arbeidstilsynets krav 
ift. pkt 1-3. Vi legger opp til å invitere 
Arbeidstilsynet til presentasjon/ 
gjennomgang senhøst/vinter.   

        

KOFA Helse 
Stavanger 

Klage på offentlig 
anskaffelse – 
Luftbehandlings-
anlegg   
Bemerkning til 
innklagedes tilsvar 
til klage 
Bemerkning til 
innklagedes tilsvar 
til klage 

290419 
 
 
 
150519 
 
 
270519 

Klage på tildeling av kontrakt 
på anskaffelse av 
Luftbehandlingsanlegg etter 
lov om offentlig anskaffelse 

 Tilsvar sendt KOFA 080519,  
 
 
 
Kommentar til bemerkning til tilsvar 
sendt 230519  
 
Kommentar til bemerkning til 
innklagedes kommentar sendt 
280519 
 
Avgjørelse fra KOFA 28.06.19, 
konklusjonen var brudd på 
regelverket (begrunnelsesplikten var 
ikke overholdt) 

28.06.2019 

KOFA Helse 
Stavanger 

Klage på offentlig 
anskaffelse – 
Byggautomatiseri
ng 
Bemerkning til 
innklagedes tilsvar 
til klage 

140619 
 
 
 
280619 

Klage på tildeling av kontrakt 
på anskaffelse av 
Byggautomatisering etter lov 
om offentlig anskaffelse 

 Tilsvar sendt KOFA 260619 
 
 
 
Kommentar til bemerkning til tilsvar 
sendt 030719 
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Saken ligger hos KOFA i påvente av 
behandling. Kontrakt er allerede 
inngått, dermed er ikke saken i den 
«prioriterte delen» hos KOFA. 
Behandlingstid for rådgivende saker 
er ca 12 måneder. 

     


