
 

Styresak 49/2017: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 1. tertial 2017 
 
Møtedato: 23.05.2017 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell 
 
 
I denne saken gis en oppdatering i saker fra 2. og 3. tertial 2016 (styresak 5/2017), samt 
oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner foretatt i 1. tertial 2017. 
 
Saker 2. tertial 2016:  
 
DSB- tilsyn vedr. det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet 
Handlingsplan for lukking av avvik oversendt og varslet tvangsmulkt ikke iverksatt. Dialog med 
DSB og ønsket oppdatering er oversendt som etterspurt innen utgangen av april. 
 
Statens Legemiddelverk tilsyn ved blodbankene 
Tilsynet ved blodbanken i Mosjøen er lukket 18.01.2017 og ved blodbanken i Sandnessjøen 
31.03.2017.  
Foreløpig ikke tilbakemelding vedr tilsynet ved blodbanken i Mo i Rana.  
 
Saker 3. tertial  
 
Fylkesmannen – Tilsyn – Sepsisbehandling Helgelandssykehuset Mo i Rana, akuttmottak 
Tilsynsrapport mottatt 15.03.2017 (vedlegg 1). Påpekt 3 avvik. Tilsvarende avvik er påvist ved 
andre akuttmottak som har vært del av det landsomfattende tilsynet. 
Svar med skissering av tiltak er oversendt 27.04.2017 i tråd med frist, (vedlegg 2). 
 
 
Tilsyn 1. tertial 2017: 
 

 
 
Mattilsynet – Tilsyn med institusjonskjøkken 
Tilsynet ble avholdt 5. april 2017, 2 pålegg ble gitt (vedlegg 3). Kjøkkenet må legge til rette slik at 
det er mulig å foreta en hygienisk vask av hender samt gjøre tiltak for å hindre at støv og skitt fra 
ventilator på lageret ved hoved kjøkkenet fører til forurensning av utstyr og matvarer. Hull i taket 
må tettes igjen. Tiltak er under behandling. 
 
Riksrevisjonen – Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten 
Dette er et tilsyn som blir gjennomført som spørreundersøkelse, utsatt offentlighet. 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
Styret tar saken til orientering 
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Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / kvalitetsleder Sigurd Finne 
 
Vedlegg: 
1. Tilsynsrapport Statens helsetilsyn mottatt 15.03.2017- sepsisbehandling 
2. Svar på tilsynsrapport 27.04,2017  
3. Tilsynsrapport – Mattilsynet. 24.04.2017. 
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