NOTAT
GÅR TIL:
FØRETAK:
DATO:
FRÅ:
SAKSHANDSAMAR:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

16.05.19
Administrerande direktør
Ingebjørg Kismul

SAKA GJELD:

Administrerande direktør si orientering
Rapportering tilsynssaker frå 18.03.19- 09.05.19

STYRESAK:

22/19

STYREMØTE:

23.05.19

Administrerande direktør si orientering pkt. 1

1

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) Helse Fonna HF 09.05.19
Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden.
MYNDIGHET
S-ORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR
TILSYNET

DATO
FOR
TILSYNS
RAPPORT

HAR RAPPORTEN
DOKUMENTERT
AVVIK?

Stord
kommune
Brann og
redning
11/2572

Helse
Fonna
HF

Branntilsyn ved
Stord sjukehus
22.11.16

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

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

STATUS
I SAKA

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.
Handlingsplan brann beskriver
tiltak i konsulentrapport frå
Cowi. HF regner med å ha

SAK
AVSLUTTA
DATO
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MYNDIGHET
S-ORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR
TILSYNET

Stord
kommune
Brann og
redning
11/2572

Oppfølging av:
Branntilsyn ved
Stord sjukehus
14.11.17

Stord
kommune

Oppfølging av
tilsyn.

DATO
FOR
TILSYNS
RAPPORT

HAR RAPPORTEN
DOKUMENTERT
AVVIK?

15.11.17 Avvik 1
Eigar har ikkje sørgja for at
brannobjektet er bygd,
utstyrt og vedlikehalde i
samsvar med gjeldande
lover og forskrifter om
førebygging av brann.

Det ble avdekket ett avvik.
Avvik fra:

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

STATUS
I SAKA

SAK
AVSLUTTA
DATO

gjennomført alle tiltak det er
praktisk mulig å gjennomføre i
løpet av 2017 Enkelte tiltak er
som beskrevet i handlingsplan
knytt opp mot framtidige
rehabiliteringar
15.12.17
Framdriftspl
an som viser
korleis og
når påpeika
avvik blir
lukka.

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 noen avvik igjen og
brannvesenet ber om ein
tilbakemelding med
oppsumering over dei avvik
som ikkje er lukka med evt.
tidsplan for kor tid dei siste
avvika skal lukkast.
11.12.17
Oppdatert Handlingsplan
(05.12.17)Hovedbygget, Stord
sjukehus sendt til Stord Brann
og redning.
Det er registrert ein del avvik
ved bygningsmassen til
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MYNDIGHET
S-ORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR
TILSYNET

Brann og
redning
11/2572

Helse
Fonna
HF

Branntilsyn ved
Stord sjukehus
27.11.18

Odda
kommune
08/693

Helse
Fonna
HF

Branntilsyn
27.09.18
Branntilsyn ved
Odda Sjukehus,
Odda sjukeheim
og elevheimen.
Hensikten med
tilsynet var å
vurdere om
eier/virksomhet/
bruker ved
objektet arbeider

DATO
FOR
TILSYNS
RAPPORT

HAR RAPPORTEN
DOKUMENTERT
AVVIK?

§4 Kunnskap og
informasjon om
branntryggleik til byggverk
i Forskrift om
brannforebygging

18.10.18 Det ble avdekket 1 avvik.
Manglende risikovurdering
av gasslager/ bruk av gass
og tilhørende
beredskapsplan for
eventuelle uønskede
hendelser.

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

STATUS
I SAKA

SAK
AVSLUTTA
DATO

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 innan
utgangen av 2018.
12.12.18. Handlingsplan etter
tilsyn 27.11.18 sendt Stord
Brann og redning.

Fristen for
tilbakemeldingen/fremdriftsplan
innen 01.12.2018

31.11.18
Tilbakemelding/handlingsplan
sendt til Odda kommune

Odda brann og redning har
mottatt skriftlig tilbakemelding
på tilsynsrapport av 27.09.18.

Tilsynet
avsluttet
25.04.19
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MYNDIGHET
S-ORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR
TILSYNET

DATO
FOR
TILSYNS
RAPPORT

HAR RAPPORTEN
DOKUMENTERT
AVVIK?

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

systematisk med
brannsikkerheten.
Kvinnherad
kommune
06/177134

Helse
Fonna
HF

Statens
Helse
Legemiddel Fonna
verk
HF

22.01.19
05.02.19 Det ble avdekket ett avvik.
Branntilsyn Valen
1. Det var ikke
sjukehus.
gjennomført
Hensikten med
brannøving i
tilsynet er å
objektet
vurdere om eigar
/verksemd brukar
av objektet
arbeidar
systematisk med
brannsikkerheita.
Tilsyn med
blodbanken Helse
Fonna HF 12.-14.
mars 2019

10.04.19 Det ble avdekket 3 avvik.
1. Kvalitetssystemet
har enkelte mangler
2. Implementering av
kvalitetsstyringssystemet er stedvis
mangelfull
3. Dokumentasjon av
rengjøring er tidvis
mangelfull

STATUS
I SAKA

SAK
AVSLUTTA
DATO

Avvik er lukket i samsvar med
tidligere tidsplan. Odda brann
og redning anser denne gangs
tilsyn for avsluttet.

12.04.19
Tilbakemelding etter branntilsyn
sendt til Kvinnherad kommune

25.05.19
Frist for å
sende inn
fremdriftsplan som
viser hvilke
tiltak som
planlegges
gjennomført
med
tilhørende
tidsfrister.
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MYNDIGHET
S-ORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR
TILSYNET

DATO
FOR
TILSYNS
RAPPORT

HAR RAPPORTEN
DOKUMENTERT
AVVIK?

Arbeidstilsynet

Helse
Fonna
HF

Byggherretilsyn på
Prosjektnummer
89259,
ByggHaugesund
2020, nybygg av
sykehus i Haugesund

27.03.19 Konklusjon og
tilbakemelding:
Hverken Arbeidstilsynet,
det lokale El-tilsyn eller
brannforebyggende ved det
lokale brannvesenet mener
at det er grunn til å gi dere
varsel om pålegg for de
temaene vi gikk gjennom.

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

STATUS
I SAKA

SAK
AVSLUTTA
DATO

27.03.19
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