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NOTAT  
 
  
GÅR TIL:   Styremedlemmer     
FØRETAK:   Helse Fonna HF      
  
DATO:   27.03.17       
FRÅ:    Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR:  Ingebjørg Kismul    
 
SAKA GJELD:  Administrerande direktør si orientering  

Rapportering tilsynssaker frå– tom. 07.02.17 tom 13.03.17 
 
      
STYRESAK:   20/17     
 
STYREMØTE:  03.04.17     
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 1   
 

 

Nye saker og aktivitetar i perioden er merka med raud skrift. 
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TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE FONNA HF – PR.13.03.17 
 
(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. 
 
14.02.17 Brev til Fylkesmannen i Hordaland med 
informasjon om status og framdrift av 
handlingsplan : tilsyn med sepsis behandling i 
akuttmottak 2016. 
27.02.17 Frå Fylkesmannen i Hordaland: Helse 
Fonna har i sitt brev 14. februar 2017 vist til kva 
tiltak som er sett i verk- og vidare 
planar for å rette opp avvika. Melding om 
journalgjennomgang etter tilsyn med sepsis 
24.03.17.  
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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 

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.  
 
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 
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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 

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. 

 

Luftfartstilsynet 
17/423 

Helse 
Fonna HF 

Tilsyn med 
Haugesund  
helikopterplass, 
sykehuset. 
21.02.2017  

27.02.2017 MERKNAD:  
Flyplasshåndboken 
var noe mangelfull. 
Følgende funn ble 
gjort:  
Revisjonsnr. og dato 
manglet, korrekt D-
verdi skal være 
12,19 meter, 
beskrivelse av 
hinder i sideflatene 
manglet, 
nødutstyrslisten 
oppdateres. 
Flyplasshåndboken 
skal være gjenstand 
for revisjon slik at 
den til enhver tid er 
komplett og korrekt  

Innen 1.4.17 
melde 
Luftfatrs- 
tilsynet 
tidsplan for 
korrektive 
tiltak. 

7.3.17 Brev til Luftfartstilsynet med 
informasjon om at flyplasshåndboken er 
revidert iht anbefalingene som fremkom 
under tilsynet. 
10.03.17  
Fra Luftfartstilsynet   
På bakgrunn av tilbakemeldingen har 
Luftfartstilsynet lukket følgende avvik og 
merknader i det vi forutsetter at tiltakene er 
blitt gjennomført som beskrevet. 
Med dette er samtlige avvik og merknader 
etter revisjonen av helikopterplassens 
utforming og bakketjeneste den 21.02.2017 
lukket eller dedikert annen oppfølging. 

10.03.17 

Arbeidstilsynet 
16/2505 

Helse 
Fonna HF  
Valen 
sjukehus 

Postalt tilsyn 
Seksjon for 
spesialisert 
behandling. 

 Arbeidstilsynet ber 
om svar på 
spørsmål knytt til 
arbeidsmiljø. 

 27.02.17 Tilbakemelding fra Akuttpost, 
spesialisert behandling med svar på 
spørsmål.  
Brev fra Arbeidstilsynet 09.03.17 

09.03.17 
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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 

Sjukehuset har etter Arbeidstilsynets 
vurdering svart tilfredsstillende på de 
spørsmål som ble stilt i det postale 
tilsynet. Brevet fra virksomheten var 
vedlagt dokumentasjon som underbygger 
det som er opplyst i brevet. 
Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn 
til å gi dere varsel om pålegg for de 
temaene vi gikk 
gjennom. 
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