
Ref. 
Tilsyns-

myndighet
Tilsynsobjekt Tilsynstema

Dato 

gjennom-

føring 

Status

Antall 

avvik/ 

merknader

Antall åpne 

avvik/ 

merknader

Merknad

22/11051
Statsforvalteren i 

Agder

Klinikk for psykisk 

helse

Omlegging om 

behandlingstilbudet for 

voksne med 

spiseforstyrrelser

Under 

arbeid

Statsforvalteren ønsket en skriftlig 

redegjørelse for behandlingstilbudet for 

voksne med spiseforstyrrelser. Dette ble 

oversendt SF 15.desember 2022.

22/10932 Mattilsynet Hovedkjøkken SSF

Tilsynskampanje 2022 - 

institusjonskjøkken 

som produserer mat til 

sårbare grupper

08.11.2022 Avsluttet 0 0

Mottatt veiledning om fareanalyse og 

kritiske styringspunkter og mikrobiologi 

(prøving mot kriteriene og særlige regler 

for prøving og prøvetaking)

KP ET 

2022/008 

(Public: 

22/08865)

Arbeidstilsynet
DPS Strømme 

døgnenhet

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

13.10.2022
Under 

arbeid
3 3

3 pålegg som omhandler kartlegging og 

risikovurdering av psykiske plager, vold, 

trussel om vold og uheldige 

belastninger, samt vurdering av om 

arbeidstidsordningen er full forsvarlig. 

Etterspurt dokumentasjon skal 

oversendes Arbeidstilsynet innen 

31.12.2022.

Tilsyn 2022 - status pr.05.01.23

KP: Kvalitetsportalen

ET: Eksterne tilsyn



Ref. 
Tilsyns-

myndighet
Tilsynsobjekt Tilsynstema

Dato 

gjennom-

føring 
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Antall 

avvik/ 

merknader

Antall åpne 

avvik/ 

merknader

Merknad

KP ET 

2022/007
Arbeidstilsynet

DPS Lister, avd. 

Kvinesdal

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

27.09.2022
Under 

arbeid
3 3

3 pålegg som omhandler kartlegging og 

risikovurdering av vold, trussel om vold 

og uheldige belastninger, vurdering av 

om arbeidstidsordningen er full 

forsvarlig, samt plan for 

bedriftshelsetjenestens bistand.

KP ET 

2022/002 

(Public: 

22/07471)

Statens 

legemiddelverk

Blodbanken SSK, SSA 

og SSF

Blodbankens tilvirkning 

av blod og 

blodkomponenter, 

inkludert smittetesting 

av blodgivere.

12.-15.09 

2022

Under 

arbeid
4 4

4 mindre avvik (feil/mangler) som 

omhandler kvalitetssystemet, 

dokumentasjon av medarbeiders 

kompetanse og vedlikehold og validering 

av utstyr.

KP ET 

2022/004 

(Public: 

22/06634)

Arbeidstilsynet
DPS Solvang 

døgnenhet

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

16.08.2022
Under 

arbeid
3 3

3 pålegg som omhandler kartlegging og 

risikovurdering av psykiske plager, vold, 

trussel om vold og uheldige 

belastninger, samt vurdering av om 

arbeidstidsordningen er full forsvarlig. 

Tilsyn 2022 - status pr.05.01.23

KP: Kvalitetsportalen

ET: Eksterne tilsyn



Ref. 
Tilsyns-

myndighet
Tilsynsobjekt Tilsynstema

Dato 
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merknader

Merknad

KP ET 

2022/003 

(Public: 

22/04904)

Arbeidstilsynet
ARA døgnenhet 

Byglandsfjord

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

08.06.2022
Under 

arbeid
3 3

3 pålegg som omhandler kartlegging og 

risikovurdering av vold, trussel om vold 

og uheldige belastninger, opplæring og 

øvelse i forebygging og håndtering av 

vold og trusselsituasjoner, samt 

manglende plan for bistand av BHT i 

enheten. Oversikt over forbedringstiltak 

er oversendt arbeidstilsynet.

KP ET 

2022/005 

(Public: 

22/04015)

Arbeidstilsynet
ARA enhet for 

avgiftning i Arendal

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

11.05.2022
Under 

arbeid
4 4

4 pålegg som omhandler kartlegging og 

risikovurdering av hhv vold, trusler om 

vold og uheldige belastninger, og HMS-

arbeid, opplæring i risiko og håndtering 

av vold og trussel om vold, samt 

manglende plan for bistand av BHT i 

enheten. Oversikt over forbedringstiltak 

er oversendt arbeidstilsynet.

KP ET 

2022/001 

(Public: 

22/04017)

Arbeidstilsynet

ABUP 

Ungdomsklinikken 

Arendal

Hvordan forebygges 

arbeidsrelaterte muskel- 

og skjelettplager og 

psykiske plager hos 

arbeidstakerne?

04.05.2022 Avsluttet 3 0

3 pålegg som omhandler kartlegging og 

risikovurdering av hhv vold, trusler om 

vold og uheldige belastninger, og HMS-

arbeid, samt manglende plan for bistand 

av BHT i enheten. Oversikt over 

forbedringstiltak er oversendt og med 

bakgrunn i tilbakemeldingene er alle tre 

pålegg oppfylt. 

Tilsyn 2022 - status pr.05.01.23

KP: Kvalitetsportalen

ET: Eksterne tilsyn



Ref. 
Tilsyns-

myndighet
Tilsynsobjekt Tilsynstema
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Merknad

Public: 

21/09929

Branntilsynet 

(KBR)

Avd. for fysikalsk 

medisin og rehab
Generelt branntilsyn 15.10.2021 Avsluttet 2 0

Tiltak for begge forbedringsområdene er 

iverksatt.

KP ET 

2021/010 

(Public: 

21/05966)

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
Avsluttet 2 0

Det gjenstår fremdeles noe arbeid 

knyttet til anbefalingen om å etablere 

avtale mellom Beinbank og Blodbanken 

SSHF. Da dette ikke ble meldt som et 

avvik, anses tilsynet som avsluttet.

Tilsyn 2021 - status pr.05.01.23

KP: Kvalitetsportalen

ET: Eksterne tilsyn



Ref. 
Tilsyns-

myndighet
Tilsynsobjekt Tilsynstema

Dato 

gjennom-

føring 
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Antall 
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merknader

Merknad

Public: 

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 har vært påvirket 

av Covid restriksjoner. 

Public: 

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. Arbeidet pågår, og det tas sikte 

på å utføre de resterende tiltak i løpet 

av 2022.

Tidligere tilsyn - status pr.05.01.23



Ref. 
Revisjons- 

objekt
Revisjonstema

Dato 

gjennomføring 
Status Merknad

KP KR 

2022/003 

(Public: 

22/06887)

Akuttmiljøene 

ved SSF, SSK, SSA 

og KPH

Kompetansestyring (herunder utdanne, 

utvikle, beholde og rekruttere)
Sept.-nov.2022 Under arbeid

Endelig rapport er tilsendt og inneholder 4 konkrete 

anbefalinger. Konsernrevisjonen ber om at rapporten legges 

frem som sak i helseforetakets styre innen rimelig tid.

KP KR 

2022/002 

(Public: 

22/01852)

SSHF Systemer for risikostyring Våren 2022 Under arbeid

Denne revisjonen utføres av Riksrevisjonen.  Høsten 2022 

besvarte SSHF en omfattende spørreundersøkelse om 

risikostyring, som del av Rikrevisjonens forarbeid. 

KP KR 

2022/001 

(Public: 

22/00686)

SSK og SSF
Oppfølging av konsernrevisjon uønskede 

hendelser etter operasjoner ved SSHF
2022 Avsluttet

Konsernrevisjonens rapport 4/2022 er styrebehandlet. SSHF 

sin oppfølgingsplan vurderes av konsernrevisjonen som 

dekkende for ivaretakelse av svakheter som ble identifisert, 

samtidig som det fremdeles er behov for fortsatt kontinuerlig 

forbedringsarbeid på enkelte områder.

KP KR 

2021/001 

(Public: 

21/11606)

SSHF

Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av 

helsetjenester. Kartlegge helseforetakenes 

anvendelse av kvalitetsregistre, 

kvalitetsindikatorer og helseatlas

Våren 2022 Avsluttet

Endelig rapport ble presentert for foretaksledelsen 06.12.22, 

og i styremøte samme måned. Virksomhetsstyringsgruppa får 

som del av sitt mandat for 2023 å foreslå hvordan innarbeide 

data fra helseregistre og helseatlas i styringslinjen.

Konsernrevisjoner/eksterne revisjoner - status pr.05.01.23

KP: Kvalitetsportalen

KR: Konsernrevisjon


