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Status for avvik i 2014 som ikke er lukket   
(Oppdatert 29.01.2019) 
  

Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 
tilsyn 

Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

Kommunalt 
brannvesen 

 Brann- og 
eksplosjonsvernloven 

    

Ref. 15/07783 SSA 
19.12.2014 

1 2 1 - Sikkerhetsnivået er ikke oppgradert til 
samme nivå som for nyere bygninger så 
langt dette kan gjennomføres innen en 
praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 

Agderconsult har utarbeidet rapport etter 
brannteknisk tilstandskontroll. Det er utarbeidet 
en handlingsplan med prioriterte tiltak. Arbeidet 
med å lukke avvik etter denne handlingsplanen 
ble startet opp i 2015.  
3,8 mill. er bevilget fra investeringsmidler for 
2018 (2,5 mill investeringsmidler, 1,3 mill 
sysselsettingsmidler) og da ferdigstilles 
sprinkleranlegg i B-fløy, 
brannseksjoneringskiller A/B-E fløy og 
branncellesbegrensning B/D-fløy. 
Arbeidet fortsetter i 2019, det er i år bevilget kr 
2 mill. Arbeidet er planlagt ferdigstilt vår 2020. 
- Mangler dokumentasjon av farlige stoffer 

(avvik lukket) 
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Status for avvik i 2016 som ikke er lukket  

(oppdatert 10.09.2019) 
  

Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 
tilsyn 

Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

Fylkesmannen 
 
 
 

 Pasientrettighetsloven 

 Helsepersonelloven 

 Spesialisthelsetjenesteloven 

 Lov om psykisk helsevern 

 Smittevernloven 

 

    

Ref 16/01166 SSK og SSA 
21.04.-04.05.2016 
Landsomfattende tilsyn 
vedrørende sepsis i 
akuttmottakene 
 
Oppfølgingstilsyn  
12.-22.11.2018 

1 5 5  Sikrer ikke at alle med eller mistanke om 
sepsis blir gitt forsvarlig hastegrad i akuttm. 

 Sikrer ikke at alle disse pasientene blir fulgt 
opp med legeundersøkelse iht. hastegrad. 

 Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt 
forsvarlig behandling med antibiotika, 
oksygen og væske i akuttmottaket. 

 Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt 
forsvarlig observasjon i akuttmottaket. 

 Sikrer ikke at mottakende avd. får nødvendig 
informasjon om utførte tiltak og videre 
oppfølging i sengeposten. 

Tiltak iverksatt. 
Tilbakemelding etter journal-gjennomgang. 
Positiv utvikling i SSA men negativ utvikling i 
SSK. FM hadde nyt journalgjennomgang i 
september 2017. Tiltak iverksatt, men for kort 
tid for å evaluere effekten for flere av dem. 
Avvikene er ikke lukket. 
Oppfølgingstilsyn 12.-22.11.2018.  
Avventer rapport for det siste tilsynet. 
FM anser dette som et eget tilsyn. 
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Tilsyn 2018 og status for avvik 
(oppdatert 14.02.2019) 

 
Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 

tilsyn 
Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

Fylkesmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pasientrettighetsloven 

 Helsepersonelloven 

 Spesialisthelsetjenesteloven 

 Lov om psykisk helsevern 

 Smittevernloven 

 Lov om helsemessig og 
sosial beredskap 

Øvrige helse- og sosiallover 
  

    

18/06863 Barn som pårørende til søsken i 
BUA SSK 
12.-.13.06.2018 

1 1 1  Barne- og ungdomsavdelingen avklarer 
ikke i tilstrekkelig grad søskens behov 
for informasjon og nødvendig oppfølging. 

Etterspurt dokumentasjon og svar sendt 
FM 09.05.2018. FM ber om ytterligere 
dokumentasjon på at tiltak fungerer. Dette 
er fulgt opp. 

18/05997 Tvunget psykisk helsevern uten 
døgnopphold  
-OR-/ACT DPS AA 11.09.18 

-FACT DPS Lister 27.09.18 

1 1 1 Foreløpig rapport fra DPS Aust-Agder 
mottatt. 

 Mangler system som sikrer pasienter på 
TUD får tilbud om individuell plan og 
oppnevnt koordinator 

Individuell plan skal opprettes av 
kommunene, men SSHF skal melde til 
kommunene dersom det er behov. Dette 
ivaretas gjennom implementering av 
pakkeforløp. Case manager i teamet bli 
koordinator.  
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Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 
tilsyn 

Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

18/08741 Pasientforløp ABUP – 
Tvedestrand kommune 
Kartleggingstilsyn pasientforløp 

   Svar sendt 15.10.2018 
Tilsyn med Tvedestrand kommune 

      

Statens 
legemiddelverk 

     

18/09486 Tilsyn med blodbanken SSHF 
30.10-02.11.2018 

1 3 3 Det er tre avvik som har laveste 
alvorlighetsgrad (Andre) 

 Frekvens egeninspeksjon ikke i henhold 
til prosedyre. 

 Mangelfull dokumentasjon av renhold 

 Systemene for rutinemessig service av 
utstyr fungerer ikke tilfredsstillende. 

Svar sendt 09.01.2019 

Mattilsynet  Matloven     

18/09518 DPS Solvang 
07.09.2018 

1 3 0  Manglende kontroll av temp i kjøleskap 

 Mangler rutine for avviksbehandling av 
temp. og mathåndtering 

 Manglende kontroll av temp i kjølerom 
Avvik bekreftet lukket 26.11.2018 

18/10225 DPS Strømme 1 3 0  Manglende internkontroll  

 Manglende bruk av arbeidstøy på 
kjøkken 

 Persontrafikk i ren sone. 
Avvik bekreftet lukket 05.12.2018 

HMS: 
Arbeidstilsynet 

 Arbeidsmiljøloven 

 Ferieloven, 

 Tobakkskadeloven, 

 Lov om lønnsgaranti,  

 Lov om 1.og 17.mai, 

 Permitteringsloven 
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Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 
tilsyn 

Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

Ref. 18/01639 PTSS 2018-2019 
HMS-opplæring 
Ledelse og medvirkning, 
samarbeid med VO og TV 
Systematisk HMS-arbeid: 
kartlegging, risikovurdering, 
handlingsplan, rapportering og 
avvikshåndtering knyttet til 
ergonomiske, biologiske og 
psykiske belastninger. 
Informasjon og opplæring 
knyttet til relevante 
risikoforhold. 
System for planlegging og 
kontroll med arbeidstiden. 
Bruk av bedriftshelsetjenesten. 
Følgende ambulansestasjoner 
har hatt tilsyn: 

 Arendal 

 Grimstad 

 Lillesand 

 Kristiansand 

 Lyngdal 

 Mandal 
 

6 30 30 Rapportene har følgende avvik på 
stasjonene 

 Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

 Informasjon og opplæring - for å ivareta 
sikkerheten 

 Manuelt arbeid - kartlegging og 
risikovurdering 

 Biologiske faktorer - kartlegging og 
risikovurdering 

 Vold, trusler om vold og uheldige 
psykiske belastninger - kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan 
 

Oppfølgingsarbeidet er organisert i dialog 
med HTV og HVO, og skal ferdigstilles 
innen Arbeidstilsynets frist 31.05.2019. Det 
er utarbeidet en fremdriftsplan som 
beskriver hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres når. Oppfølgingen 
gjennomføres i tett dialog med 
klinikkdirektør. 
KPHs ledergruppe har utviklet en 
handlingsplan for henholdsvis: 
Oppfølging etter vold og trusler 
Læring etter oppfølging av hendelser med 
trusler og vold. 

HMS:  
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

 Brann- og 
eksplosjonsvernloven, 

 Lov om tilsyn med elektriske 
anlegg og elektrisk utstyr, 

 Produktkontrolloven, 

 Sivilforsvarsloven 
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Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 
tilsyn 

Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

18/00791 06.-09.03.2018 

 Vedlikehold av 
elektromedisinsk utstyr/ 
risikovurderinger. 

 Opplæring i bruk av 
elektromedisinsk utstyr 

 Opplæring av teknisk 
personell 

 Melding av uønskede 
hendelser når medisinsk 
utstyr er brukt 

1 0 0 Ingen avvik 
4 anmerkninger 
DSB anbefaler tiltak og vil følge opp 
hvordan disse er ivaretatt ved senere 
tilsyn. 

Fylkesmannen  Forurensningsloven     

18/08276  Avfallshåndtering 

 HMS – internkontroll 
SSA 03.09.2018 
SSF 18.09.2018 
SSK 27.09.2018 

1 2 2  Mangler skriftlige rutiner for årlig levering 
av farlig avfall.  

 Vedlikeholdsrutiner for kjemikalietank 
kunne ikke fremlegges. 

Tiltak er iverksatt og meldt til 
Fylkesmannen 12.02.2019. Avventer 
tilbakemelding. 
Vedlikeholdsrutiner er laget. Kjemikalie-
tanken for formalin er lagt inn i Lydia. 

Kommunene  Plan- og bygningsloven     

Kommunalt 
brannvesen 

 Brann- og 
eksplosjonsvernloven 

    

18/03394 AFR Kongsgård 20.03.2018 
 

1 0 0 Ingen avvik 

18/03738 SSK 06.04.2018 1 1 0 Mangler ved det systematiske 
sikkerhetsarbeidet. 
Tiltak for lukking er planlagt og disse er 
meldt til brannvesen. Avvik lukket 
27.06.2018. 

18/04566 SSA 04.05.2018 1 2 2 Foreløpig rapport mottatt med to avvik. 
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Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall 
tilsyn 

Antall 
avvik   

Ikke 
lukkede 

avvik 

Merknad 

 Manglende dokumentasjon av 
organisasjon, ansvar og myndighet vedr. 
HMS-arbeider 

 Mangler skriftlige rutiner for å avdekke 
og rette opp forhold av betydning for 
brannsikkerheten 

Plan for lukking av avvik sendt 27.06.2018. 
Laget prosedyrene «Forebyggende 
brannvern - plikter og ansvar for eieren av 
byggverk» og «Brannvern SSHF - Brukers 
ansvar» Forbedringer i koding av jobber 
relatert til brann er innført i teknisk seksjon. 

18/05090 ARA Kongsgård 1 0 0  
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Konsernrevisjonens rapporter 
 

Referanse Tema Rapport Dato Merknad 

Ref. 16/00345 Revisjon av endret organisasjonsmodell SSHF 6/2016 30.05.2016 Evaluering utsatt 

Ref. 17/01843 Avtalelojalitet ved kjøp av 
behandlingshjelpemidler 

7/2017 08.09.2017 Rapporten med tiltak ble presentert 
for styret i desember 2017 og tiltak for 
å følge opp anbefalingene er 
utarbeidet.  
Tiltakene følges opp i ordinær drift op 
oppfølgingsrevisjon bekrefter at tiltak. 

Ref. 18/02730 Vold og trusler mot helsepersonell 5/2018 14.08.2018 Rapport mottatt og lagt fram for styret 
i 8.11.2018 sammen med 
handlingsplan. KPH følger opp egen 
handlingsplan. Sak fremlagt i HAMU 
7.11.2018 

Ref. 18/10372 Oppfølging av tidligere revisjoner – Likeverdig 
og forutsigbar helsehjelp og Avtalelojalitet 
behandlingshjelpemidler 

 10.01.2019 Mottatt oppsummering. 
Konsernrevisjonen vurderer at SSHF 
har prioritert forbedringsarbeid etter 
de to rapportene. 
Konsernrevisjonen planlegger ikke 
videre oppfølging av de to revisjonene 

 


