
 

STYRESAK  
  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF   
 
DATO: 05.01.23   
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering                  
   
STYRESAK: 5/23  
 
STYREMØTE:   13.01.2023    
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK    
Styret tar meldingane til orientering 
   

1 Tilsyn 
Vedlagt 

   
2 Høyringar 

Vedlagt 
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  (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.)  Helse Fonna HF frå 10.11-10.12.22 
 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETA
K 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR 
TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNS- 
RAPPORT 

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Heisconsult 
tekninsk 
rådgiving 
20/1624 
(19/352) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 11.12.18 
Ved Odda 
sjukehus 
Tilstandskontroll 
 
1. stk. heis 
Niregnr:3122800
355 
Odda Sjukeheim 
Sengeheis/person
-heis 
 

19.09.19 Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult 
har skissert  
tiltak som må utførast for å 
utbetra/nullstilla NHK rapport: 
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for lukking 
av avvika 

  

Statsforvaltaren 
i Vestland 
(22/865) 
 

Helse 
Fonna 
HF 

Habiliteringsavd. 
Barn og unge 
under 18 år med 
utviklings-
hemming får 
trygge og gode 
tjenester 

23.08.22 Konklusjon: Barn med 
utviklingshemming som er fagleg 
vurderte til å ha behov for (ny) 
kognitiv utgreiing i 
Habiliteringstenesta for barn og unge, 
ventar langt ut over førespegla tid for 
inntak. Ved tilsynet kunne ingen 
opplyse kva tid barna vil få tilbod. Det 
ligg ikkje føre plan for når barna vert 
tekne inn til utgreiing. Helse Fonna 

Frist første 
tilbakemel
ding 
20.10.22 

Tilbakemelding frå 
Helse Fonna 
19.10.2022: 
Følgjande konkrete 
tiltak er sett i verk i 
tenesta:  
Det er utarbeida ein 
lokal 
opptrappingsplan 
med konkrete tiltak 
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HF sikrar difor ikkje at barna får hjelp 
til rett tid.  
  

og mål for korleis 
tenesta skal 
styrkast.  
 
Følgjande tiltak er 
sett i verk for å 
redusere fristbrot 
og ventetider:  
Det er tilsett nye 
2,5 stilling fast ved 
HABU.  
-Pedagog 100%  
-Psyk.spesialist 50%  
-Ergoterapeut 100%  
Det er tilsett 
ytterleg ca 1 stilling 
vikar ved HABU.  
 Det er tilsett 1 
vikarstilling ved 
HAVO.  
 
Brev frå 
Statsforvaltaren 
datert 19.10.2022 
med oppfølgings - 
spørsmål og krav 
om kvartalsvis 
rapportering av 
utviklinga frå og 
med desember 
2022. Tilsynet vert 
ikkje avslutta før 
det er 
dokumentert 
endring som varer 
over tid. 
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HGSD kommune 
brann- og 
redningsvesenet 
(2022/3226) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 
v/Haugaland DPS 
Branntilsyn 
Floravegen 75 

30.08.22 1 avvik og 2 merknad 
1. avvik-manglande 

gjennomføring av årskontroll, 
springkleranlegg 

2. anmerk. – mangelfull plan for 
brannøvelse 

3. anmerk. – mangelfull 
oppdatering av 
risikovurdering (gassanlegg) 

07.10.22 Haugesund 
brannvesen mottatt 
tilfredstillende 
tilbakemelding 
etter tilsyn utført 
30.08.22 
 
FG-kontroll er 
bestilt,skal utføres 
av KIWA AS-
okt.22 

28.09.22 

Statens 
Helsetilsyn 
(2021/2104) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn med bruk 
av IKT-systemer 
med 
legemiddelinform
asjon 

17.09.22 Tilsynet avdekka to lovbrot 
 

• Helse Fonna HF har ikke i 
tilstrekkelig grad hatt oversikt 
over risiko for svikt ved innføring 
av KULE-prosjektet (KULE = 
Meona kurve og 
legemiddelhåndtering)  

• Helse Fonna HFs rutiner for 
avvikshåndtering understøtter 
ikke i tilstrekkelig grad 
kvalitetsforbedring av IKT-
systemer for 
legemiddelinformasjon.  

 

01.11.2022 Tilbakemelding frå 
Helse Fonna 
27.10.2022: Det er 
utarbeida 
handlingsplan med 
tiltak, tidsfristar og 
kven som er 
ansvarleg for 
oppfølging av 
tiltaka. 
Statusmøte mars 23 

 

Mattilsynet 
(2022/3398) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 
v/hovedkjøkken 
Haugesund 
sykehus 

16.09.2022 Tilsynet gav 4 ulike pålegg 
 

• Utbetre håndvaskepunkt 
• Pålegg om renovering – vegg 

mot fryselager 

31.10.2022 Tilbakemelding frå 
Helse Fonna datert 
27.10.2022: 
Utbetring 
håndvaskepunkt 
Skifta til 
bereøringsfri 
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• Gjennomføra ein 
risikovurdering for kryssmitte 
av allergener 

• Rutiner for handtering av 
avfall 
 

armatur i heile 
produksjonsarealet 
Strakstiltak vegg 
Vaska med soppog 
muggdrepande 
middel og 
Kraftvask. Vert 
vaska vekentleg til 
element mot frys 
vert skifta 
Kryssmitte allergen 
Gjennomført 
strakstitak for å 
unngå 
kontaminering av 
allergenfrie 
matvarer. 
Prosedyre for 
arbeid på 
diettkjøken er 
under utarbeiding – 
ferdigstilling 
desember 2022. 
Rutiner for 
handtering av 
avfall Flytting av 
matavfallsdunkar 
og tildekking av 
produkt for å unngå 
kontakt med reine 
produkt. Bygging 
av nytt lukka 
område for søppel 
5 Følsomhet GUL 
– ferdig januar 
2023 
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HGSD kommune 
brann- og 
redningsvesenet 
2021/3146 

Helse 
Fonna 

Tilsyn v/BUP 
Haugesund 
Branntilsyn 
Vinjesgt 10 

17.11.22 • Avvik nr. 1 – Egenkontrollen av 
sikkerhetsinnretningene i bygget er 
ikke tilfredsstillende gjennomført. 
 • Avvik nr. 2 – Feil bruk av 
brannklassifiserte dører. 

Frist for 
handlings-
plan 
19.12.22 

Merking 
misvisende, eier 
skal sammenstille 
de ulike 
byggefaser,gjøre en 
oppgang av bygget 
med rett kart og 
etablere samsvar 
Strakstiltak/mars 
23 
Bruker overgått 
samtlige 
branndører, tatt opp 
på husmøte nov-22 

 

        



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO:  04.01.2023   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
 
SAKA GJELD: Høyringssvar i perioden 15.11.2022 – 04.01.2023 
  
STYRESAK: 5/23   
 
STYREMØTE: 13.01.2023   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 2 
3 Vedlegg, Høyringsuttalane   

 
 
 

 

Nr. FRÅ SAKA GJELD HØYRINGSFRIST 
1 2022/3961 

Helse- og 
omsorgsdep. 

Høring – forskrift om nasjonal løsning for 
tilgjengeliggjøring av helsedata 

25.11.2022 

2 2022/3737 
Direktoratet for 
E-Helse 

Høring - plan for digitalisering på 
legemidelområdet 

22.12.2022 

3 2022/4655 
Helsedirektoratet 

Høring – utkast til Nasjonal Faglig retningslinje for 
fødselsomsorg, forslag til anbefaling om 
bemanningsnorm for jordmødre 
v/fødeinstitusjoner 
 

02.01.2023 



 
 Fag og forsking 
  
 

Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord 52732000  
Org.nr: 983974694  

 

 
HELSE VEST RHF 
Postboks 303 
4068 STAVANGER 
 
 
v/Elisabeth Meland 

 
 
 
 
 

Deres ref.: Vår ref.:  Saksbehandler: Dato: 
2022/902 - 
9045/2022 

2022/3961 - 36624/2022 Kristin Ingvaldsen Folven 22.11.2022 

 
 
 
 
Høring om forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
 
Vi viser til brev datert 13.10.2022 der Helse Vest ber Helse Fonna om innspel til felles 
høyringssvar til forskrift om nasjonal løysing for tilgjengeleggjering av helsedata. Helse Fonna 
deltok i arbeidsgruppe som gav innspel frå Helse Vest då forskrifta blei sendt på høyring 
21.04.2021. Mykje av det som no er sendt på høyring er tilsvarande eller likt forslaget frå 
2021. 
 
Departementet ber særskilt om innspel til nokre deler av forslaget. Under følger Helse Fonna 
sine kommentarar til desse:  
 
• § 3 første ledd bokstav n) om inkludering av beredskapsregistre (høringsnotatet punkt 
5.4.2)  

Helse Fonna støttar at beredskapsregistre blir omfatta av vedtaksmyndigheten for 
Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice. 
 

• § 6 om sammenstillinger (høringsnotatet punkt 5.5.3) 
Kommentarane under er til §5/høyringsnotatet punkt 5.5.4 om sammenstillinger: 
Det er positivt at det blir lagt opp til at både databrukar og registerforvaltar kan gjere 
samanstilling av data då ulike prosjekt har ulike behov. 
Ei sentralisert nøkkelforvaltning vil etter vårt syn bidra til å sikre personvernet i bruk av 
helsedata til sekundære føremål. 
 

• § 7 om overføring av myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikten (høringsnotatet 
punkt 5.6) 

Helse Fonna støttar forslag om overføring av myndighet til å gje dispensasjon frå 
taushetsplikta slik forslaget føreligg. Endringa vil i praksis bety lite for forskingsprosjekt 
der Helsedataservice uansett vil koordinere vidaresending til REK, men det kan gje ein 
forenkla prosess for databrukar ved tilgjengeleggjering av data som ikkje krev 
forhåndsgodkjenning av REK.  
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• § 10 tredje ledd bokstav b om registerforvalternes forskning på data i eget register 
(høringsnotatet punkt 5.11.4)  

Helse Fonna ser at det nye forslaget tek høgd for behovet for unntak som gjeld forsking på 
data i eigne register som blei peika på i vårt felles høyringssvar i 2021.  

 
Helse Fonna vil i tillegg gje merknad til  
• §4 og punkt 5.5.3 i høyringsnotatet om tilgjengeleggjering av data: 

Forslaget i §4 opnar for fleksibilitet i løysingar som kan brukast til tilgjengeleggjering av 
data (gitt tilstrekkeleg sikkerhet). I Helse Vest nyttar vi ein eigen forskningsserver med 
utvida sikkerhet som skil seg frå forslaget om lukka analyserom som blir skildra under 
punkt 5.5.2 i høyringsnotatet (t.d. TSD/SAFE). Helse Fonna meinar ei slik opning for ulike 
måtar å gjera tilgjengeleg data på er viktig for å oppnå målet med den nye forskrifta: 
enklare og raskare tilgong til helsedata.  

• §8 og punkt 5.8 om betaling for tilgjengeleggjering av data: 
Helse Fonna er bekymra for at det blir lagt opp til utstrakt bruk av brukerbetaling for 
tenestene. Vi meinar forslaget i §8 andre ledd gir for vide rammer for brukarbetalinga 
som kan fastsettast av Direktoratet for e-helse: «Betalingen kan kun dekke de faktiske 
kostnadene knyttet til saksbehandling og til forvaltning av løsningen». 
Vi meinar at å basere seg på brukarbetaling for både søknadsmottak, saksbehandling og 
tilgjengeleggjering av data vil virke mot forskrifta sitt føremål om å gje enklare og 
raskare tilgong til helsedata til sekundærformål.  

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Haldis Johanne Økland Lier 
Fagdirektør Kristin Ingvaldsen Folven 
 Konsulent 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Haldis Johanne Økland Lier Fagdirektør 
 

 



Høringssvarskjema: Saksnr. 22/684 
 

Effektiv og trygg legemiddelbruk 

Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026) 

 

Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med begrunnelse og eventuelt forslag til endringer. 

Merk skjemaet med «Saksnummer 22/684», lagre som PDF og send på e-post til 

postmottak@ehelse.no  

 

Frist: 22.desember 2022 

Kryss av for type organisasjon/virksomhet: 

 

☐Statlig etat, ombud eller fagråd 

☐Fylkeskommune/Statsforvalteren 

☐Kommune/KS 

☒RHF/Helseforetak 

☐Fag- og interesseorganisasjoner 

☐Pasient- og brukerorganisasjon 

☐Forskning- og utdanningsorganisasjon 

☐Privat virksomhet/næringsliv 

☐Privatperson 

☐Annen enn nevnt ovenfor 

 

Kontaktinformasjon 

Navn på virksomheten (statlig etat, kommune, privatperson osv.): Helse Fonna HF 

Kontaktperson: Andreas Andreassen, fagdirektør 

E-postadresse: andreas.andreassen@helse-fonna.no 

 

 

 

1) Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 2) i hovedsak dekkende for den reelle 

situasjonen? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 
2) Beskriver de foreslåtte målene for digitalisering på legemiddelområdet (kapittel 3) en 

ønsket, felles retning på kort og mellomlang sikt? Utdyp gjerne i fritekstfeltet? 

 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

mailto:postmottak@ehelse.no


Mål 1: Arbeidsprosesser  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 2: Samhandling  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 3: Innbyggermedvirkning  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 4: Legemiddeldata 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

3) Er de foreslåtte tiltaksområdene (kapittel 4) hensiktsmessige for å møte utfordringsbildet? 

Utdyp gjerne i fritekstfeltet 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

4) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasientens legemiddelliste   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

5) Tilbakemelding på tiltaksområde: Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og 

omsorgssektor   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

6) Tilbakemelding på tiltaksområde: Kritisk legemiddelinformasjon   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

7) Tilbakemelding på tiltaksområde: Legemiddel grunndata   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

8) Tilbakemelding på tiltaksområde: Data på legemiddelbruk  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

9) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasient- og innbyggerrettet legemiddelinformasjon 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

10) Tilbakemelding på tiltaksområde: Tilgang til legemidler (beredskap)  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

11) Tilbakemelding på tiltaksområder: Normerende produkter for digital samhandling 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

12) Har dere tilbakemeldinger på hvordan planen skal følges opp (kapittel 5)?  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

13) Har dere innspill til vedlegg A, Helsepolitiske mål og føringer på legemiddelområdet? 



Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

14) Har dere innspill til vedlegg B, Nåsituasjon - digitalisering på legemiddelområdet? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

15) Har dere innspill til vedlegg C, Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdet, 

notat fra Nasjonalt senter for e-helseforskning? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

16) Har dere andre innspill og tilbakemeldinger? 

Et innspill av mer praktisk karakter er at for å gjennomføre digitalisering må systemene som 

innføres være praktiske i bruk og uttalt «klikking» må minimeres i så stor grad som mulig." 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Helse Fonna HF 
 

Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord 52732000  
Org.nr: 983974694  

 
HELSE VEST RHF 
Postboks 303 
4068 STAVANGER 
 
 
v/Kristine Kloster-Jensen 

 
 
 
 
 

Dykkar ref.: Vår ref.:  Sakshandsamar: Dato: 
2022/893 - 
10302/2022 

2022/4655 - 115/2023 Kjersti Tollaksen 02.01.2023 

 
 
 
 
Høringsinstanser for utkast til Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorg 
 
Viser til forespørsel om høringsuttalelse på utkast til retningslinje for fødselsomsorgen.  
 
Foretaket har følgende innspill til utkastet; 
Kap. 6. Fødeavdeling - Seleksjonskriterier for gravide som bør føde på fødeavdeling eller et 
høyere nivå, punkt 2.  
Retningslinjene om kroppsmasseindeks beregnet fra svangerskapets start ved fedme grad I og 
II, omtaler ikke seleksjonskriterie ved vektøkning i svangerskapet, spesielt ved fedme grad II. 
Jf. Norsk gynekologisk forening sin veileder i fødselshjelp, kap. Adipositas i svangerskap og 
fødsel skal stor vektøkning (over 20 kg) i svangerskapet regnes som komorbiditet for de med 
fedme grad II.  
Foretaket stiller spørsmål ved om det bør være en del av disse seleksjonskriteriene. 
  
Med foreslått bemanningsnorm vil foretaket ha et vesentlig økt behov for jordmor ressurser 
for å kunne ivareta grunnbemanning og beredskap, særlig på natt og helg.  
Samtidig må det tilrettelegges for videreutdanning av flere jordmødre i tiden fremover, da 
foretaket pr. dags dato har mangel på jordmor ressurser.  
 
 
 
Vennleg helsing 
Klinikk for kirurgi Haugesund 
 
Kjersti Tollaksen 
Klinikkdirektør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Kjersti Tollaksen Klinikkdirektør  
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