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TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. DESEMBER 2021 
 

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

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 

       

 

 

 

 

ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN: 

OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN. 

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 

Rogaland brann 

og redning 

Helse 

Stavanger 

Eigersund 

brannvesen 

Brann 

20.08.2021 Avvik nr. 1:  
Virksomheten har ikke 
sørget for at enhver 
håndtering av farlig stoff og 
farlig gods skjer på en slik 
måte at mennesker, miljø og 
omgivelser er 
tilfredsstillende sikret. 
Risikoen skal være redusert 
til et nivå som med 
rimelighet kan oppnås. 
 

 
 Avviket er gitt eier Helse 
Stavanger da de er registrert 
som eier av gassanlegget i 

Frist for 

tilbakemelding 

17.09.2021 

Pågående. Er i dialog med Egersund 

kommune da anlegget er overført til 

dem 
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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 

DSB sin database FAST. Helse 
Stavanger og Eigersund 
kommune må gå i en dialog 
om å lukke avviket, se tekst 
under.  
Dere må sende oss en 
skriftlig tilbakemelding innen 
17. september 
 

        

        

     

 

 

 

Myndighetsorgan Helseforetak Område og tema 
for tilsyn 

Dato for 
tilsynsrapport 

Har rapporten 
dokumentert avvik 

Frist for lukking av 
avvik 

Status i saka Sak avslutta dato 

         

 

Arbeidstilsynet  Helse Stavanger/ 

Nye SUS/ Nordic 

Tilsyn med prosjektering av 
universell utforming i følgende 
områder;  

 Hovedinngang og 
publikumsarealer 
bygg A 

 Kommunikasjonsveier 
til øvrige bygg fra 
bygg A 

20.10.2021 Følgende avvik og 
observasjoner ble registert 
og best svart ut;  

1. Nordic sin 
overordnede 
rutine for 
prosjektering av 
UU  

Byggesak ba om 
tilbakemelding 
innen 10.01.22. 
Nordic har bedt om 
utsettelse til 
07.02.22 
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 Garderobefasiliteter 

 Trapper 

 HC-toalett  
 
  

2. Ferdigutfylt og 
kvittert sjekkliste 

3. I situasjonen der 
Nordic har vurdert 
at medisinrom 
etter sin funksjon 
er uegnet, skal det 
foreligge 
dokumentasjon på 
hva som er uegnet 
og hvilke 
konsekvens dette 
har for UU 

4. Resultat av 
beregninger av 
luminanskontrast 
for håndløper, HC 
toalett, søyler og 
andre relevante 
forhold 

5. Dokumentasjon på 
sikring av 
sammenstøt med 
glass og søyler 

6. Skilting til 
hHovedinngang 
bygg A oppfattes å 
ha skjult merking 
når man kommer 
fra parkeringshus. 
Redegjørelse 
sendes inn.  

7. TEK17stiller krav 
om minimum 10% 
tilgjengelighet for 
garderobe, toalett 
og dusj, foretaket 
må dokumentere 
hvordan dette er 
ivaretatt 

8. Redegjørelse for 
dobbeltdør-
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element som ikke 
har kontrakt i 
veggfelt mellom 
dørene 

 

 

 

STRAFFESAKER 

 

 

 

Myndighetsorgan Sak Siktelse Henleggelse Tiltale Dom Status  Merknader 
forøvrig 

Politiet i Sør- Vest Mistanke om 
overtredelse av 
helsepersonelloven 
og el-tilsynsloven  i 
forbindelse med 
dødsfall til tidligere 
innlagt pasient 

2. juli 
2020 

   Saken er under 
etterforskning 
 
Saken er fortsatt 
under 
politietterforskning.  
 
Det er tatt ut 
siktelse mot 
sykehuset bl. a for å 
avbryte 
foreldelsesfristen. 
Sykehuset sin 
advokat har inngitt 
merknader til 
siktelsen.  
 
Fagdirektør har 
vært i 4 politiavhør. 
 

Sandnes 
kommune 
er siktet i 
samme 
saksforhold 
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Helse Stavanger har 
godtatt forlengelse 
av foreldelsesfrist 
for avdødes to 
sønner mht et 
eventuelt 
oppreisningskrav. 
 
Status er forøvrig 
uendret. 


