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TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE FONNA.HF – PR.07.02.17 
 
(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRAP
PORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING 
AV AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Helse 
Fonna HF 
2016/786 

Tilsyn med 
sepsisbehandling i 
akuttmottak Haugesund 
sjukehus, Helse Fonna 
HF. 
06.-07. juni 2016 

28.08.2016 3 avvik. 
Avvik 1.  Fleirtalet av 
pasientar med sepsis og 
organdysfunksjon fekk ikkje 
starta behandling med 
antibiotika innan tidsfristar 
fastsette i nasjonale 
retningsliner og i sjukehusets 
prosedyrar. 
Avvik 2.   Leiinga har ikkje 
sørga for at det er 
tilstrekkelege legekompetanse 
i akuttmottaket slik at 
undersøking og oppstart av 
behandling av pasientar med 
sepsis kan bli gjennomført 
innan tidsfristar fastsette i 
nasjonale retningsliner og 
sjukehusets prosedyrar.  
Avvik 3.  Leiinga har ikkje 
sørga for at sjukepleiarar i 
akuttmottak har fått 
nødvendig opplæring og 
fagkompetanse om sepsis. 

O1.10.16 Fylkesmannen ber om en plan for på kva måte 
helseføretaket vil rette opp denne svikten innan 
1.oktober.  
03.10.16 Handlingsplan etter tilsyn med Helse 
Fonna HF  «Stopp sepsis» 06. – 07.2016,  er sendt. 
26.10.16 Svar fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har 
ingen merknader til handlingsplanen. Ber om ny 
tilbakemelding innan 15.02.17 om status og 
framdrift av handlingsplanen.Ny 
journalgjennomgang februar 2017. 
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ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN: 
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN. 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRA
PPORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

        

Statens 
legemiddelverk 
(16/105) 

Helse 
Fonna HF 

Legemiddelverkets 
tilsyn med 
blodbanken , Helse 
Fonna HF 9.-11. 
februar 2016 

29.02.2016 Det ble påvist 2 
avvik fra 
referansedokument
er.  
1. Det er enkelte 
mangler i 
kvalitetsstyringssys
temet.  
2. 
Dokumentstyringen 
og utfylling av 
dokumentasjon er 
enkelte steder 
mangelfull.  
Det ble gitt 3 
anmerkninger. 

Avvik skal 
lukkes innen 6 
måneder etter 
mottatt 
rapport. Innen 
7.åpril skal det 
sendes 
fremdriftsplan 
som viser 
tiltak som 
planlegges 
gjennomført 
med 
tilhørende 
tidsfrister. 

Tilsynsrapport mottatt 29.02.16 
 
06.04.16 Fremdriftsplan for lukking av 
avvik er sendt til Statens legemiddelverk.  
02.08.16 brev fra Statens legemiddelverk 
med kommenterer til fremdriftsplan. 
Legemiddelverket ber om ytterligere 
dokumentesjon. Frist for tilbakemelding 
15.september 
13.09.16  Etterspurt dokumentasjon er 
sendt 
Brev datert 20.01.17 «Legemiddelverket 
har gjennomgått den innsendte 
dokumentasjonen og anser oppfølgningen 
av tilsynet som tilfredsstillende. 
Legemiddelverket avslutter med dette 
tilsynet». 

 

Odda kommune 
Brannvesenet 
08/693 

Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn ved 
Odda sjukehus 
15.03.16 
 
 

22.03.16 En anmerkning ble 
gitt 

Frist for 
tilbakemelding 
på tiltak som 
sletter 
anmerningen 
er 12.04.16 

07.04.16 Handlingsplan for lukking av 
anmerkning er sendt Odda kommune 
06.01.17 Oppdatert handlingsplan etter 
branntilsyn 15.03.16 er sendt Odda brann 
og redning 
 

 

Odda kommune 
Brannvesenet 
08/693 

Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn ved 
Odda sjukeheim 
15.03.16 
 

22.03.16 Ett avvik: Noen 
branncellebegrense
nde dører 
tilfredstiller ikke 
funksjonskrav. 
Det ble gitt 2 
anmerkninger 

12.04.16 Odda kommune bruker deler av bygget 
som hadde branntilsyn. Brannvernleder 
Odda sjukehus tar kontakt md Odda 
kommune som disponerer deler av bygget 
og avvklarer avvik/anmerkninger knyttet 
til sjukeheimen.  
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MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRA
PPORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

07.04.16 Handlingsplan for lukking av 
avvik er sendt Odda kommune 
06.01.17 Oppdatert handlingsplan etter 
branntilsyn 15.03.16 er sendt Odda brann 
og redning 
 

Odda kommune 
Brannvesenet 
08/693 

Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn ved 
Elevheimen Odda 
sjukehus 
15.03.16 
 

22.03.16 En anmerkning ble 
gitt 

 
12.04.16 

07.04.16 Handlingsplan for lukking av 
anmerkning er sendt Odda kommune 
12.05.16 Brev fra Odda kommune 
Brannsjefen ber Helse Fonna vurdere 
plassering av brannslangeskap på nytt.  
25.05.16 
Brev fra Helse Fonna 
Ny plassering av brannskap er innarbeidet 
i handlingsplan for lukking av avvik.  
06.01.17 Oppdatert handlingsplan etter 
branntilsyn 15.03.16 er sendt Odda brann 
og redning 
 

 

Stord kommune 
Brann og 
redning 
11/2572 

Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn ved 
Stord sjukehus 
22.11.16 

24.11.16 Ett avvik. Eigar har 
ikkje sørga for at 
brannobjektet er 
bygd, utstyrt og 
vedllikehalde i 
samsvar med 
gjeldande lover og 
forskrifter om 
førebygging av 
brann. 

24.12.16 Det er registrert ein del avvik ved 
bygningsmassen til sjukehuset. Helse 
fonna som eigar har gjennomført ein 
brannteknisk vurdering av heile 
bygningsmassen. Sjukehuset er godt igang 
med å lukka dei fleste avvik og er komen 
veldig langt i denne prosessen. Det står 
fortsatt nokon avvik igjen og 
brannvesenet ber om ein tilbakemelding 
med oppsummering over dei avvik som 
ikkje er lukka, med evt. tidsplan for kor tid 
dei siste avvika skal lukkast. 
08.12.16 Svar til Stord kommune-brann og 
redning vedlagt handlingsplan med tiltak for 
lukking av avvik. 
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MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNSRA
PPORT 

HAR RAPPORTEN 
DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Karmøy 
kommune 
07/3228 

Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn ved 
Karmøy DPS 
25.11.16 

14.12.16 Ingen avvik ble 
avdekket ved 
tilsynet 

   

Haugesund 
kommune 
16/3160 

Helse 
Fonna HF 

Branntilsyn ved 
Haugesund sykehus 
22.11.16  

15.12.16 2 avvik ble avdekket 
Avvik 1. 
Eier har ikke sørget 
for at 
bygningsdeler, 
installasjoner og 
utstyr i byggverket 
som skal oppdage 
brann eller 
begrense 
konsekvensene av 
brann, blir 
kontrollert og 
vedlikeholdt slik at 
de fungerer som 
forutsatt. 
Avik 2. 
Bruker har ikke 
sørget for at 
byggverket brukes i 
samsvar med 
kravene til 
brannsikkerhet som 
gjelder for 
byggverket. 

Frist for 
tilbakemelding
, 
framdriftsplan 
11.01.17 

Brev datert 19.01.17 fra Brannvesenet 
Haugesund: 
«Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. 
Prioritering og tidsplan for retting av påpekte 
avvik og anmerkninger ligger innenfor en 
akseptabel tidsramme. 
Det forutsettes i den forbindelse at avviket 
lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. 
Brannvesenet anser dette års/denne gangs 
tilsyn for avsluttet». 
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