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TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. NOVEMBER 2022 
 

(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 

        

Arbeidstilsynet Helse 

Stavanger, 

Klinikk psykisk 

helsevern 

voksne, avd. 

Akutt-og 

intensiv, 

AMC2 

 

Stedlig tilsyn etter 

uønsket HMS 

hendelse 

 

03.10.2022 Varsel om pålegg 1: 
Arbeidsulykke, kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og 
plan. 
 
  
 
 
Varsel om pålegg 2: 
Vold, trusler om vold og 
uheldige belastninger, 
kartlegging, risikovurdering, 
tiltak og plan. 

19.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.22 

Avd. Akutt og intensiv er av den 

oppfatning at det er gjennomført og 

dokumentert en granskning av ulykken 

og har ettersendt dokumentasjon i 

saken som synliggjør dette. En tenker 

pålegg 1 må korrigeres i endelig 

rapport. 

 

Enhetens risikovurdering revideres og 

påpekte risiki tilføyes. Det 

samarbeides med BHT om forbedring 

av foretakets risikovurderingesskjema 
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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 

 slik at arbeidstilsynet sine krav 

synliggjøres bedre ovenfor 

arbeidsgivere. Saken er meldt til lokalt 

arbeidsmiljøutvalg for gjennomgang 

den 08.11.22 og vil bli fulgt opp i alle 

klinikkens avdelinger i etterkant. 

 

        

Arbeidstilsynet 

 

Helse 

Stavanger, 

Klinikk psykisk 

helsevern 

voksne, avd. 

Sandnes DPS 

Varatun 

 

Stedlig tilsyn etter 

uønsket HMS 

hendelse 

 

12.09.22 
 

Varsel om pålegg 1: 
Vold, trusler om vold og 
uheldige belastninger, 
kartlegging, risikovurdering, 
tiltak og plan. 
 

14.12.22 

 

Enhetens risikovurdering revideres og 

påpekte risiki tilføyes. Det 

samarbeides med BHT om forbedring 

av foretakets risikovurderingesskjema 

slik at arbeidstilsynet sine krav 

synliggjøres bedre ovenfor 

arbeidsgivere. Saken er meldt til lokalt 

arbeidsmiljøutvalg for gjennomgang 

den 08.11.22 og vil bli fulgt opp i alle 

klinikkens avdelinger i etterkant. 

 

 

        

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. 

Frist for 

tilbakemelding 

17.09.2021 

Melding om eierskifte fra Helse 

Stavanger til Egersund kommune, av 

gassanlegg LPG i Egersund er utført. 

04.07.2022 
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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 

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 
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 
 

        

     

 

 

 

 

Helsetilsynet 

 

Helseforsknings- 
prosjektet 
Norwait 

 

Institusjonens rolle som 
forskningsansvarlig i 
multisenterrolle.  
 

  
Ikke utarbeidet. Svart ut 
henvendelse om 
ytterligere opplysninger pr 
300622 

 Avventer tilbakemelding fra 
Helsetilsynet 
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Statens 

helsetilsyn 

Stavanger 

universitetssjukehus 

Håndtering av blod, 
blodkomponenter, celler og vev 

29.08.2022 Tilsynet avdekket ett avvik: 

 
Helse Stavanger har ikke 
tilstrekkelig kontroll med 
at nødvendig vedlikehold 
av frysere for oppbevaring 
av humant beinvev og 
amnionhinneprodukter blir 
utført. Manglende 
oppfølging av at kritisk 
utstyr blir vedlikeholdt kan 
over tid gi økt risiko for at 
humant materiale blir 
oppbevart under 
betingelser som ikke er 
egnet for å opprettholde 
god nok kvalitet. 

Frist for 
tilbakemelding: 
01.12.2022 

Plan for lukking av avvik er 
sendt Helsetilsynet og en 
avventer tilbakemelding. 

 

        

Stavanger 

kommune 

Miljørettet 

helsevern 

Helse Stavanger HF Rådgivende tilsyn 
vannbehandlings anlegg varmt 
og kaldt vann 

Gjennomført 

25.10.2022  

Rapp. 
Mottatt 
31.10.2022 

Ingen avvik, kun 

anmerkninger. 

Generell anmerkning på 

dokumentasjon av 

gjennomførte tiltak og 

kontroller. 

Anmerkning på at 

brannslanger og MTU ikke 

er med i ROS analyse 

gjennomført 31.03.2022 

Forslag til utvidet ROS 
analyse med noe endring 
på punkter som bør 
behandles. 

01.02.23 Møter med aktuelle parter 
skal berammes i nærmeste 
fremtid.  Tilsynet svares ut 
innen fristen. 

 

Skatteetaten Nye SUS Skattepatruljen med fire 
inspektører utførte lørdag 
26.11.22 en uanmeldt kontroll 
på byggeplassen.   

26.11.2022 Formålet med 
kontrollen var sjekk av 
HMS-kort på personell 
som var på arbeid. Ca 
100 av totalt 200 
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personer på jobb ble 
kontrollert. Tre kort ble 
inndratt på grunn av 
manglende gyldighet, 
men nye kort var satt i 
bestilling.  
 
Rapport fra tilsynet er 
ennå ikke mottatt.  

        

        

     
 
 

   

 

 

 

STRAFFESAKER 

 

 

 

Myndighetsorgan Sak Siktelse Henleggelse Tiltale Dom Status  Merknader 
forøvrig 

        

Sør-Vest 
politidistrikt 

Helseforsknings- 
prosjektet 
Norwait 

    Helse Stavanger HF er 
koordinerende 
forskningsansvarlig for 
multisenter 
forskningsstudien Norwait. 

 
 
Ingen 
henvendelse 
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Helse Stavanger HF har 
overordnet ansvar for 
prosjektet. Helsetilsynet 
har mottatt melding om at 
forskningsprotokollen ikke 
har vært fulgt i Helse 
Bergen HF og at dette har 
ført til uønsket og alvorlige 
hendelser. Som 
koordinerende 
forskningsansvarlig skal 
Helse Stavanger HF 
gjennom systematisk 
styring sikre at prosjektet 
planlegges, organiseres og 
avsluttes i samsvar med 
helseforskningsloven og 
forskrift. Helsetilsynet 
vurderer hvorvidt Helse 
Stavanger HF har brutt 
kravet til forsvarlighet i 
helseforskningsloven. 
Tilsynet politianmeldte 
Helse Stavanger HF og 
Helse Bergen HF i februar 
2022. Saken er under 
etterforskning. 
 
Politiet tok nylig kontakt 
med Helse Stavanger HF pr 
telefon da de nå ønsker å 
starte med vitneavhør. 
 
Forskningsdirektør har 
vært i vitneavhør hos 
politiet. 
 

fra politiet 
pr 100822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        

        


