
Ref. 
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merknader

Merknad

22/03665 Arbeidstilsynet
Akuttpsykiatrisk 

enhet A og B ved SSA

Dokumenttilsyn - krav 

om opplysninger
 - 

Varsel 

mottatt

Forespurt dokumentasjon og 

opplysninger skal oversendes 

Arbeidstilsynet innen 16.05.22.

22/04015 Arbeidstilsynet
ARA enhet for 

avgiftning i Arendal

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

11.05.2022
Varsel 

mottatt

Forespurt dokumentasjon skal 

oversendes Arbeidstilsynet innen 

04.05.22.

22/04017 Arbeidstilsynet

ABUP 

Ungdomsklinikken 

Arendal

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

04.05.2022
Varsel 

mottatt

Forespurt dokumentasjon skal 

oversendes Arbeidstilsynet innen 

27.04.22.

Tilsyn 2022 - status pr.01.05.22
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21/09929
Branntilsynet 

(KBR)

Avd. for fysikalsk 

medisin og rehab
Generelt branntilsyn 15.10.2021

Under 

arbeid
2 2

2 forbedringsområder: Anbefaling om å 

forbedre risikovurderingene og forbedre 

brannøvelsene

KP ET 

2021/010
Statens helsetilsyn

Biobankene. 

Medisinsk biokjemi 

SSA. Immunologi og 

transfusjonsmed. 

SSK.  Avdeling for 

mikrobiologi SSK.

Håndtering av blod og 

blodkomponenter for 

transfusjon og 

håndtering av humane 

celler og vev 

(biobanker)

07.- 09. 

sept.21

Under 

arbeid
2 1

1 merknad med følgende tiltak gjenstår: 

Etablere avtale mellom Beinbank og 

Blodbankene SSHF. Arbeid pågår.

Tilsyn 2021 - status pr.01.05.22
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20/00656 Brannvesenet
Flere bygg i Arendal 

og på Bjorbekk

Systemrettet 

branntilsyn

nov- des. 

2019. 

Rapport 

mottatt i 

2020.

Åpen 3 2

Arbeid med å rette avvikene pågår, noe 

forsinket som følge av covid 19, med 

manglende tilgang til lokaler pga 

smittevernhensyn. Det er mulig at de 

siste rettingene må avvente til bygg 

tømmes i forbindelse med flytting til 

nytt psykiatribygg på Eg. Det er laget en 

handlingplan på i alt 74 punkt. 59 

punkter er gjennomført, og 15 står til 

rest. De fleste av restpunktene er i bygg 

162 der det ikke har vært mulig å få 

tilkomst før ungdomklinikken flyttet ut 

og frigjorde arealet i oktober 2021. 

Arbeidet pågår, men påvirkes selvsagt 

fremdeles noe av Covid restriksjoner. 

15/07783 Brannvesenet SSA Brannteknisk tilstand 2015
Tiltaks- 

gj.føring
2 2

Gjennomføring av den samlede 

handlingsplan  som det har vært 

arbeidet etter er svært lang og 

omfattende. I alt om lag 175 punkt er 

gjennomført, kun 8 mindre punkter 

gjenstår. Viser til vedlagt tiltaksplan.

Arbeidet pågår, og det tas sikte på å 

utføre de resterende tiltak i løpet av 

2022.

Tidligere tilsyn - status pr.01.05.22



Ref. 
Revisjons- 

objekt
Revisjonstema

Dato 

gjennomføring 
Status Merknad

KP KR 

2022/002
SSHF Systemer for risikostyring Våren 2022 Under arbeid

Forespurt dokumentasjon er oversendt til Riksrevisjonen. Det 

vil ved utvalgte helseforetak også bli videre oppfølging, men 

SSHF har foreløpig ikke mottatt en slik henvendelse. 

KP KR 

2022/001
SSK og SSF

Oppfølging av konsernrevisjon uønskede 

hendelser etter operasjoner ved SSHF
2022 Under arbeid

Konsernrevisjonen har gjennomført flere intervjuer innenfor 

de områdene de ønkser å se nærmere på. 

KP KR 

2021/001
SSHF

Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av 

helsetjenester. Kartlegge helseforetakenes 

anvendelse av kvalitetsregistre, 

kvalitetsindikatorer og helseatlas

Våren 2022 Under arbeid

Spørreundersøkelsen er besvart av de aktuelle 

klinikkdirektørene og avdelingssjefene ved SSHF. Utvalgte 

foretak vil gjennomgå revisjon, men SSHF har foreløpig ikke 

mottatt en slik henvendelse. 

Konsernrevisjoner/eksterne revisjoner - status pr.01.05.22


