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HELGELANDSYKEHUSET MO I RANA
V/TOMMY MATHISEN
FAKTURAMOTTAK 4224
8601 MO I RANA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse
KONSVIKOSEN, STASJON BOLIG
8752 KONSVIKOSEN
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler:
6194

Anleggsnr.
206520005001

Rapportnr:
7537

Utskriftsdato
27.03.2014

Mspektør
TORGEIR OLSEN

Dato for kontroll:
19.02.2014

Kontrolltype
Inspeksjon/PERIODISK

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 206520005001 utført den 19.02.2014.
Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om
elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over
feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.
Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle
verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om
krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.
Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget.
Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.
Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å
treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.03.2014. Ved et
eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.
De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle
kommentarer, er 17.04.2014.
Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og
innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasion skal gis av elektroinstallatør.
Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som
fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.
De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Tore Knutsen
DLE ANSVARL1G
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS

Postadresse
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS
8186 TJONGSFJORDEN

IntemettTelefon
www.rIknett.no75098800
EpostTelefax
kundeservice@dknett.no75098801
Rapportnr. 7537 Side 1 av 2

Målepunktadresse
KONSVIKOSEN, STASJON BOLIG
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TORGEIR OLSEN
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Kontrolltype
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Påviste feil må rettes av installatør
INNTAK
Inntakstrakt var ikke tettet, Jf. FEL § 9
KVISTLOFT
Kabler var ikke betryggende festet, Jf. FEL § 28
SIKRINGSKAP
Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav, Jf. FEL § 21
Jordfeil på kurs 4.
GANG
Jordet og ujordet elektrisk utstyr kunne berøres samtidig, Jf. FEL § 21
Jordede og ujordede stikkontakter i gang.
VARMTVANNSBEREDER
Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk, Jf. FEL § 16
Varmtvannsbereder var tilkoblet på skjøteledning uten jord, varmgang på skjøtekontakt.
JORDING
Jordiedningen/beskyttelseslederen til hovedvannledning var ikke betryggende festet, Jf. FEL § 21
Det manglet godkjent jordingsklemme, jordlederen var bare surret på vannledningen.
UTE
Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm, Jf. FEL § 22

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift

Postadresse
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS
8186 TJONGSFJORDEN

installatør

IntemettTelefon
www.dknett.no75098800
EpostTelefax
kundeservice@dknett.no75098801
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Vedlegg 5
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 MO I RANA

Deres ref.:

Dato:

Vår ref.:

Seksjon/saksbehandler:

05052014M.Ziedoy

18.06.2014

14/05742-4

Seksjon for inspeksjon/
Eirik Harborg

RAPPORT FRA TILSYN VED BLODBANKEN, HELGELANDSSYKEHUSET HF
SANDNESSJØEN
Det vises til Legemiddelverkets tilsyn med blodbanken, Helgelandssykehuset HF
Sandnessjøen, 20. mai 2014. Vedlagt oversendes rapport fra tilsynet. E-post, datert 22. mai
2014 fra Mohamed Ziedoy, er gjennomgått i forbindelse med utarbeidelsen av
tilsynsrapporten.
Vi ber Dem legge merke til fristen for innsendelse av fremdriftsplan for retting av påpekte
avvik.
Vi minner igjen om at rapporten er tilgjengelig for offentligheten.
Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk

_

c

Jørgen Huse (e.f.)
seksjonssjef

2vt,

Eirik Harborg
legemiddelinspektør

Vedlegg: Tilsynsrapport med observasjonsliste
Kopi:
Blodbanken, Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen v/M. Ziedoy
Fylkesmannen i Nordland
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn

Brev stiles til Statens legetniddelverk.
Statens legemiddelverk
Postboks 63, Kalbakken, 0901 Oslo
Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo

Tlf.: 22 89 77 00
Fax: 22 89 77 99

Vennligst oppgi vår referanse.

www.le emiddelverket.no
ost@le emiddelverket.no

Kto. 7694 05 00903
Org.nr. 974 761 122

Statenslegemiddelverk
Norwegian Medicines Agency

Saksnr. 14/05742

Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen,
20. mai 2014
A

GENERELLINFORMASJON

A.1 Blodbankens adresse, inspeksjonsdato, inspektørens navn
A.1.1 Blodbanken
m/adresse

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen
Prestmarksveien 1
Postboks 613
8801 Sandnessjøen

A.1.2 Dato for tilsynet

20. mai 2014

A.1.3 Inspektørens navn

Eirik Harborg

A.2 Kort orientering om gjennomføring av inspeksjonen
A.2.1 Referansedokumenter

Lov av 4. desember 1992 om legemidler
Forskrift av 4. februar 2005 om tapping, testing, prosessering,
oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i
blodgiverregistre (blodforskriften)
Forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av
legemidler (tilvirkningsforskriften)

A.2.2 Nøkkelpersonell til
stede ved tilsynet

Navn, stilling
Mohamed Ziedoy, leder for blodbanken
Mette Knutsen, overbioingeniør
Ann Merete Brevik, områdesjef medisin
Dag Stefansen, overlege, medisin
Knut Gullesen, enhetsdirektør

A.2.3 Omfang av tilsynet

Implementering av endringer siden forrige tilsyn. Tapping av blod,
testing, prosessering, oppbevaring, frigivelse av blod og
blodkomponenter til transfusjon og fraksjonering, samt
kvalitetsstyringssystem.
Vedlikehold av kvalitetssystemet og opplæring ble ikke dekket av
tilsynet.

A.2.4 Forrige tilsyn

2

25. april 2012 av Eirik Harborg

Tilstede ved åpningsmøtet.
Tilstede under sluttmøtet.
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A.2.5 Endringer siden
forrige tilsyn

• Nye blodposer med tilhørende vipper og presser
• Nytt blodbankskap

A.2.6 Planlagte endringer

• Nytt blodbankskap
Ny fagbioingeniør ved blodbanken

•

A.3 Prøveuttak, analyseresultater
Det ble ikke tatt ut prøver under tilsynet.
A.4 Tilbakekallingeri løpet av de siste to år
Det har vært fire tilbakekallinger siden forrige tilsyn.
Siden forrige tilsyn har fire blodgivere kontaktet blodbanken og
informert om sykdom (for eksempel influensa) kort tid etter donasjon.

B

OPPSUMMERINGOG KONKLUSJONER

B.1 Inspektørens generelle inntrykk
Inspektørens generelle inntrykk er at virksomheten drives i
overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Det periodiske vedlikeholdet av utstyret synes godt dokumentert.
B.2 Påviste avvik fra referansedokumenter (med henvisning til referansedokument, jf. A.2.1)
Avvikene er klassifisert som kritiske [K], store [S] eller andre [A].
B.2.1
Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsstyringssystemet er enkelte steder ikke oppdatert og har
enkelte mangler. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf.
vedlegg VI punkt 1.1 og 5.1, samt § 3-10, jf. vedlegg II
(observasjon 1, 4 og 7). [A]
Dokumentstyringen er i enkelte tilfeller mangelfull. Dette er avvik
fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 (observasjon 5).
[A]

B.2.2 Tilvirkning

Rutiner for desinfeksjon av stikkstedet hos blodgivere fungerer
ikke tilfredsstillende. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf.
vedlegg 1.1 punkt 6.4 (observasjon 1). [S]

-
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B.3 Anmerkninger
Inspektøren anbefaler virksomheten å vurdere om følgende punkter
kan forbedres:
Bruksområdet for skjema «Kontroll av forandring» bør utvides til å
inkludere nytt utstyr, slik at det bedre sikres at kontrollpunktene
blir fulgt opp. (observasjon 2)
Temperaturkartlegging av blodbankskap bør gjennomføres på en
slik måte at en får oversikt over variasjonen inne i skapet og sikrer
at det/de stedene en måler temperaturen er representative for
skapet. (observasjon 3)
Blodbanken bør forsikre seg om at formelen som benyttes for
beregning av hemolyse er allment akseptert og gir korrekte verdier.
(observasjon 6)
B.4 Oppfølging, tidsfrister
Avvik under punkt B.2 i rapporten må rettes opp.
Store avvik skal være lukket innen tre måneder etter mottatt rapport.
Andre avvik skal være lukket innen seks måneder etter mottatt
rapport.
Bedriften gis frist til 4. august 2014 for å sende inn en fremdriftsplan
som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende
tidsfrister.

Oslo, 18. juni 2014

Eirik Harborg
legemiddelinspektør
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Statenslegemiddelverk
Observasjoner ved tilsyn av Blodbank

Blodbank

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen

Dato

20. mai 2014

Inspektører

Eirik Harborg

Helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Leder

Mohamed Ziedoy

Nummer
1

Norwegian Medicines Agency

Observasjon
Prosedyre «Tapping av giver» (dokumentnummer PR35017, versjon 1) beskriver
desinfeksjon av stikksted som følger «Desinfiser tre ganger». Det ble gitt en muntlig
spesifisering på hvordan dette skulle gjøres, men den var ikke dokumentert i
kvalitetsstyringssystemet. Observasjon av to tappinger viste forskjeller på
desinfeksjonsteknikken. Felles var at samme tupfer med desinfeksjonsmiddel ble
brukt alle tre gangene.

2

Skjema for «Kontroll av forandring» benyttes ikke for nytt utstyr. Det opplyses at
kontrollpunktene forsøkes dekket i valideringsdokumetasjonen.

3

Resultatene, slik de framstilles, fra temperaturkartleggingen av nytt blodbankskap
viser ikke variasjonen i temperatur inne i skapet.

4

Det er ikke klart beskrevet i kvalitetsstyringssystemet når måling av hemoglobin skal
gjennomføres før tappingen starter eller hvilke kriterier som ligger til grunn for en
vurdering.

5

På blodbankskapet henger det et oppslag om hvilke tiltak som skal gjennomføres når
alarmen går. Dokumentet ligger ikke i Docmap, men er signert og stemplet.
Prosedyre «Kvalitetsstyring og dokumentstyring» (dokumentnummer PR16023,
versjon 5) åpner ikke for slike dokumenter. Dokumentet er ikke i full
overensstemmelse med prosedyre (i Docmap) som omhandler prosessen.

6

Blodbanken benytter følgende formel for beregning av hemolyse:
%Hemolyse = Hbfr, Idl * 1-ev *100
Hb(g/d1)*10
Denne formelen er ikke i overensstemmelse med den som benyttes av blodbanken,
UNN Tromsø og blodbanken, Helse Nord-Trøndelag.

7

Kravet til kontroll av volum for erytrocyttkonsentrat er satt til 280 g + 10%.
Dette er ikke oppdatert er overgang til ny prosess (nye tappeposer med tilhørende
vipper og presser).

Observasjonsliste, blodbanken, Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen, mai 2014
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Statenslegemiddelverk
om observasjonene ovenfor bekreftes ved signering av Norweaian
dette dokumentet.
Medicines
Enighet Agency
Sandnessjøen, 20. mai 2014

Eirik Harborg
legemiddeli spektør
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Mohamed Ziedoy
blodbankleder
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1
POST BOKS 613
8801 SANDNESSJØEN

TELE: 75065238
750 65217
750 65226
FAKS: 750 65175
E-POST:
MZI@helgelandssykehuset.no

SANDNESSJØEN, BLODBANKEN

Statens Legemiddelverk
V/ legemiddelinspektør Eirik Harborg
V/Fungerende avdelingsdirektør Jørgen Huse

Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo

Deres ref.:

Vår ref.:

14/05742-4

05052014 020115
M.Ziedoy

Arkivnr.:

Sted/Dato:

Saksbehandler

S.sjøen, 02.01.2015

Mohamed Ziedoy

Slutt rapport angående tiltak som er effektuert i forhold til
legemiddelverkets rapport av 18.06.2014. fra tilsyn(20.05.2014) ved
blodbanken, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Følgende er rapporten om gjennomført tiltak i henhold til fremdriftsplanen tilsendt til
dere 04.08.2014
Rapporten ble videresendt til nøkkelpersonell i blodbanken (Overlege Dag Stefansen,
ansvarlig for kvalitetssikring i blodbanken Mette Knutsen, Medisinsk områdesjef Ann
Merete Brevik og sykehusets kvalitetsråd. Etter et møte mellom leder for blodbanken,
Mohamed Ziedoy, og ansvarlig for kvalitetssikring i blodbanken, Mette Knutsen, er
fremtidsplan vedtatt. Fremdriftplanen(som viser tiltak som er planlagt eller utført), er
sendt til Overlege Dag Stefansen, Medisinsk områdesjef Ann Merete Brevik,
Kvalitetsleder for helseforetaket, alle blodbankansatte og sykehusets kvalitetsråd.
Vedlagt slutt rapport om gjennomført tiltak sendes også til overnevnte nøkkel personell
og tas opp i avdelingsmøtet for lab med blodbank som holdes i januar 2015.
Det ble holdt et avdelingsmøte for alle lab. m/blodbank ansatte for å gjennomgå
fremdriftsplanen i forhold til tilsynsrapporten, onsdag den 20.08.2014.
(se møtereferat vedlegg 1).
Hensikten er å informere og forebygge likende avvik i framtiden
● Vedrørende punkt B.2.1 i rapporten som omhandler Kvalitetsstyringssystem,
punkt 1,
”Kvalitetsstyringssystemet er enkelte steder ikke oppdatert og har enkelte
mangler. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4,
jf. vedlegg VI punkt 1.1og 5.1, samt §3-10, jf, vedlegg II (observasjon 1, 4, 7). [Al”
Følgende tiltak er iverksatt og gjennomført i henhold til fremdriftsplanen:
Observasjon 1

2
Prosedyre for desinfisering av stikkstedet før venepunktur og
tapping(Pr35017) er oppdatert den 17.09.2014. Prosedyren
Spesifiserer hvordan dette skal gjøres og at det skiftes tupfer
med desinfeksjonsmiddel under det tre ganger desinfisering foretas. Det er
gitt praktisk opplæring til alle blodbankansatte(se signert vedlegg om
opplæring). Hensikten er å sikre at alle utfører desinfisering på samme måte.
Prosedyren vedlegges i pdf format som sendes som vedlegg med rapporten.
Det er planlagt at ved internrevisjon fra Mosjøen at dessinfeksjonsrutiner ses
på(se vedlagt epost). Internrevisjon fra Mosjøen var planlagt gjennomført
17.12.14. Men pga sykdom av revisjonsleder fra Mosjøen er dette utsatt til
januar 2015. Vi gjennomført Internrevisjon av blodbanken i Mo I Rana
16.12.14. Der har vi sett på desinfeksjonsrutinen av stikkstedet. Det var slik
som beskrevet i vår oppdatert prosedyre om dessinfeksjon. Se vedlagt rapport
om Iinternrevisjon av blodbanken i Mo I Rana gjennomført av blodbanken
Sandnessjøen.
Observasjon 4
prosedyren PR04652 blodgivere Hb, Ferritin verdier er oppdatert og linke det
til prosedyren PR05932 Intervju av givere og klarering til tapping. Her under
punktet akseptert grenser for Hb og ferritin er det spesifisert når Hb skal måles
før tapping. Hensikten med oppdateringen er at det kommer klart fram når
måling av hemoglobin skal gjennomføres før tappingen starter eller hvilke
kriterier som ligger til grunn for en vurdering. Prosedyrene er sendt som
vedlegg sammen med slutt rapporten.
Observasjon 7
Prosedyren PR 16042, Kvalitetskontroll av erytrocytter, er oppdatert slik at
vekten av erytrocyttkonsentrat oppdateres til 300 g +/- 10% som er i samsvar
med resultatene etter overgang til macpharma tappeposer og tilhørende
vipper og presser resultater. Prosedyren sendes i pdf format som vedlegg
sammen med sluttrapporten.
● Vedrørende punkt B.2.1 i rapporten som omhandler
Kvalitetsstyringssystem, punkt 2,
”Dokumentstyringen er i enkelte tilfeller mangelfull. . Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. Vedlegg
VI punkt 1.1 (observasjon 5). [A]”
Oppslaget på blodbank skapet er fjernet umiddelbart etter tilsynet. På
avdelingsmøte som ble holdt 20.08.2014 (se møtereferat vedlegg 1), ble det
poengtert at kvalitetsstyring og dokumentsyrings dokument PR 16023 følges til
punkt og prikk og at alle eventuelle papir formater av en prosedyre tas fra
docmap, stemples og signeres og trekkes tilbake ved eventuelle elektroniske
oppdatering av prosedyren.
● Vedrørende punkt B.2.2 i rapporten som omhandler personell. Punkt 4
”Rutiner for desinfeksjon av stikkstedet hos blodgivere fungerer ikke
tilfredsstillende.. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf vedlegg 1.1 punkt 6.4 (observasjon1). [Sl ”
Følgende tiltak er iverksatt og gjennomført i henhold til fremdriftsplanen:
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Observasjon 1
Prosedyre for desinfisering av stikkstedet før venepunktur og
tapping(Pr35017) er oppdatert den 17.09.2014. Prosedyren
Spesifiseres hvordan dette skal gjøres og at det skiftes tupfer
med desinfeksjonsmiddel under det tre ganger desinfisering foretas. Det er
gitt praktisk opplæring til alle blodbankansatte(se signert vedlegg om
opplæring). Hensikten er å sikre at alle utfører desinfisering på samme måte.
Prosedyren vedlegges i pdf format som sendes som vedlegg med rapporten.
Det er planlagt at ved internrevisjon fra Mosjøen at dessinfeksjonsrutiner ses på(se
vedlagt epost). Internrevisjon fra Mosjøen var planlagt gjennomført 17.12.14. Men
pga sykdom av revisjonsleder fra Mosjøen er dette utsatt til januar 2015. Vi
gjennomført Internrevisjon av blodbanken i Mo I Rana 16.12.14. Der har vi sett på
desinfeksjonsrutinen av stikkstedet. Det var slik som beskrevet i vår oppdatert
prosedyre om dessinfeksjon. Se vedlagt rapport om Iinternrevisjon av blodbanken i
Mo I Rana gjennomført av blodbanken Sandnessjøen.
● B.3 Anmerkninger
”1. Bruksområdet for skjema, Kontroll av forandring, bør utvides til å inkludere nytt
utstyr, slik at det bedre sikres kontrollpunktene blir fulgt opp .(observasjon 2).
Følgende er gjennomført:
1. Prosedyren PR 16025, Kontroll ved forandring, utføres også på nytt utstyr.
Dette er spesifisert i selv prosedyren og var poengtert i avdelingsmøte den
20.08.2014.
Ved anskaffelse av ny plasmafryser i september – oktober 2014 var det både
validering og kontroll ved forandring utført(Se vedlagt kontroll ved forandring rapport).
2.”Temperaturkartlegging av blodbankskap bør gjennomføres på en slik måte at en
får oversikt over variasjonen inne i skapet og sikrer at det/de stedene en måler
temperaturen er representative for skapet.( Observasjon 3).
Dette konsept skal brukes i framtidige valideringer og er tatt i bruk, i valideringen av
den nye panosonic plasmafryser(oktober 2014) (se vedlagt graf)
3.” Blodbanken bør forsikre seg om at formelen som benyttes for beregning av
hemolyse er allment akseptert og gir korrekte verdier”(observasjon 6)
Etter samtale med UNN spesialist i transfusjonsmedisin har vi oppdater prosedyren
for måling av hemolyse i SAG blod og bruker nå den samme formel som UNN.
Prosedyren sendes som PDF vedlegg sammen med rapporten.
Leder for Blodbanken
Mohamed Ziedoy
Blodbanken, Helgelandssykehuset Sandnessjøen.
07.01.2014
Kopi
Overlege Dag Stefansen,
ansvarlig for kvalitetssikring i blodbanken Mette Knutsen,
Medisinsk områdesjef Ann Merete Brevik
sykehusets kvalitetsråd
Kvalitetsleder i Helgelandssykehuset Sigurd Finne
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Saksnr. 14/05739

Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF, Mosjøen, 19.
mai 2014
A

GENERELLINFORMASJON

A.1 Blodbankens adresse, inspeksjonsdato, inspektørens navn
A.1.1 Blodbanken
m/adresse

Helgelandssykehuset HF Mosjøen
Vefsnveien 25/27
8651 Mosjøen

A.1.2 Dato for tilsynet

19. mai 2014

A.1.3 Inspektørens navn

Eirik Harborg

A.2 Kort orientering om gjennomføring av inspeksjonen
A.2.1 Referansedokumenter

Lov av 4. desember 1992 om legemidler
Forskrift av 4. februar 2005 om tapping, testing, prosessering,
oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i
blodgiverregistre (blodforskriften)
Forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av
legemidler (tilvirkningsforskriften)

A.2.2 Nøkkelpersonell til
stede ved tilsynet

Navn, stilling
Sissel Lindseth, avdelingsleder
Wenche Abel, enhetsdirektør
Torbjørg Paulsen, områdesjef medisin

A.2.3 Omfang av tilsynet

Implementering av endringer siden forrige tilsyn. Tapping av blod,
testing, prosessering, oppbevaring, frigivelse av blod og
blodkomponenter til transfusjon og fraksjonering, samt
kvalitetsstyringssystem.

A.2.4 Forrige tilsyn

24. april av Eirik Harborg

A.2.5 Endringer siden
forrige tilsyn

Nye blodposer med tilhørende vipper og presser ble tatt i bruk mai
2013.

A.2.6 Planlagte endringer

Ny produksjonsansvarlig tiltrår i slutten av juni 2014.
Nytt kjøleanlegg på produksjonsrom

Tilstede ved åpningsmøtet.
2 Tilstede under sluttmøtet.
1

Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF, Mosjøen

Statenslegemiddelverk
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A.3 Prøveuttak,analyseresultater
Det ble ikke tatt ut prøver under tilsynet.
A.4 Tilbakekallingersiden forrige tilsyn
Det har vært ingen tilbakekallinger siden forrige tilsyn.
En blodgiver har kontaktet blodbanken og informert om sykdom (for
eksempel influensa) kort tid etter donasjon.

B

OPPSUMMER1NGOG KONKLUSJONER

B.1 Inspektørens generelle inntrykk
Inspektørens generelle inntrykk er at virksomheten drives i
overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet synes betydelig forbedret.
Dokumentstyringen virker å være bedre.
Blodbanken er inne i en utfordrende periode med ny produksjonsleder
(som er i permisjon), samt en ubesatt stilling.
B.2 Påviste avvik fra referansedokumenter (med henvisning til referansedokument, jf. A.2.1)
Avvikene er klassifisert som kritiske [K], store [S] eller andre [A].
B.2.1
Kvalitetsstyringssystem

Godkjennelsen av blodbanken, utstedt av Helsedirektoratet, er ikke
oppdatert. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-2 (observasjon 1).
[A]
Kvalitetsstyringssystemet har enkelte mangler. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og 4.1 (observasjon
2, 6, 7, og 9). [A]
Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet er i enkelte tilfeller
mangelfullt. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI
punkt 1.1 og 5 (observasjon 11). [A]

B.2.3 Lokaler og utstyr

Vinduskarmene på produksjonsrommet er ikke egnet. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 3.1
(observasjon 8). [A]

B.2.5 Tilvirkning

5. Håndteringen av resultater fra kvalitetskontroller som er utenfor
spesifikasjonene er ikke tilfredsstillende. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 9.4, samt § 3-10,
vedlegg II (observasjon 3 og 4). [S] 6> ,
rc'
t r?)
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Observasjoner ved tilsyn av Blodbank

Blodbank

Helgelandssykehuset HF Mosjøen

Dato

19. mai 2014

Inspektører

Eirik Harborg

Helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Leder

Sissel Lindseth

Nummer
1

Observasjon
Godkjennelsen fra Helsedirektoratet er ikke oppdatert.

2

Prosedyre «Planlegging og validering av endring» (dokumentnummer PR17869,
versjon 1.1) dekker ikke informasjon til samarbeidspartnere (for eksempel
Helsedirektoratet).

3

Den 3. og 4. juli 2013 gav totalt to hemolysekontroller resultater som var over
spesifikasjonen (henholdsvis 0,8 % og 0,9 %). Prosedyre for kvalitetskontroller sier
«avvik utenfor definerte krav vurderes». Ingen dokumentert vurdering kunne legges
frem (ingen avvik meldt). Testfrekvensen ble økt i juli og august 2013. Dette falt
sammen med innføring av nye blodposer.

4

Kvalitetskontrollene av erytrocyttkonsentrat i april 2014 viste at volumet var utenfor
spesifikasjonen for fire av ti tester. Blodbankens leder var ikke kjent med dette. Ingen
avvik var meldt. Ingen kommentarer var dokumentert.

5

Blodbanken har satt spesifikasjonen til volum i erytrocyttkonsentrater til 220 —330 g.
Gjennomsnittet fra kvalitetskontrollene hittil i år er 310 g. Det kunne ikke oppgis
hvor kravet stammer fra.
I valideringsrapporten for de nye blodposene så er kravet til volum satt til 220 —340
g.
Spesifikasjonen er satt felles for blodbankene i UNN og Nordlandssykehuset HF.

6

I valideringsprosedyren (dokumentnummer PR14935) er det ikke definert hvem som
er ansvarlig for å godkjenne valideringsrapporter.

7

Prosedyre «Framstilling og revisjon av prosedyrer» (dokumentnummer PR14568,
versjon 1.1) beskriver ikke bruk av medisinskfaglig kompetanse. Det opplyses at
legene ved UNN brukes som rådgivere for enkelte prosedyrer.

8

Vinduskarmene i produksjonsrommet er av tre. Disse er lakkert. Karmene er slitt, slik
at lakkeringen er borte enkelte steder.

9

Det kunne ikke legges fram dokumentasjon som viste hvor stor variasjon mellom
temperatursensorene i blodbankskap og sertifisert termometer som er akseptert.

Observasjonsliste, blodbanken, Helgelandssykehuset HF Mosjøen, mai 2014
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11

Norwegian Medicines Agency
Mikrobiologisk miljøkontroll gjennomføres hver tredje måned. 1 produksjonsrommet
ble det satt inn en ny transportabel vifte/kjøleenhet på gulvet i slutten av april 2014
etter at en vifte i taket havarerte. Det er ikke gjennomført mikrobiologisk
miljøkontroll etter at den nye viften ble tatt i bruk.
Det opplyses at blodbanken har seks dokumenter i kvalitetsstyringssystemet som har
overskredet sin gyldighet.

Enighet om observasjonene ovenfor bekreftes ved signering av dette dokumentet.
Mosjøen, 19. mai 2014

Eirik Harborg
Legemiddelinspektør

Sissel Lindseth
Avdelingsleder

ik•

Enhetsdirektør

(i)

Observasjonsliste, blodbanken, Helgelandssykehuset HF Mosjøen, mai 2014
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B.3 Anmerkninger
Inspektøren anbefaler virksomheten å vurdere om følgende punkter
kan forbedres:
Ved endringer av blodbankens prosesser, så forventes det at
endringens påvirkning av spesifikasjonene evalueres og
nødvendige tiltak iverksettes. (observasjon 5)
Ved endringer som kan påvirke luftkvaliteten eller overflater (for
eksempel ventilasjonssystemer og rengjøringsprosedyrer), så bør
frekvensen av mikrobiologisk miljøkontroll evalueres. (observasjon
10)
B.4 Oppfølging, tidsfrister
Avvik under punkt B.2 i rapporten må rettes opp.
Store avvik skal være lukket innen tre måneder etter mottatt rapport.
Andre avvik skal være lukket innen seks måneder etter mottatt
rapport.
Bedriften gis frist til 4. august 2014 for å sende inn en fremdriftsplan
som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende
tidsfrister.

Oslo, 16. juni 2014

(

Eirik Harborg
legemiddelinspektør

Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF, Mosjøen
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HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Blodbanken Mosjøen

Statens legemiddelverks tilsyn ved Blodbanken, Helgelandssykehuset Mosjøen, 19. mai 2014
Rapport datert 16. juni 2014, mottatt 19.juni 2014

Framdriftsplan for korrigering av avvik
B.2.1 Kvalitetsstyringssystem

Observasjon

Korrigering av avvik

1. Godkjennelsen av blodbanken, utstedt av
Helsedirektoratet, er ikke oppdatert. Dette
er avvik fra blodforskriften § 2-2,
(observasjon 1) [A]

1. obs.1: Godkjennelsen fra Helsedirektoratet er
ikke oppdatert

1. obs. 1: Revidert godkjenning mottatt fra
Helsedirektoratet, datert 07.juni 2014.
Sendes inn sammen med dokumentene
v/lukking av avvikene innen 19.12.14

2. Kvalitetsstyringssystemet har enkelte
mangler. Dette er avvik fra blodforskriften
§ 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og 4.1
(observasjon 2,6,7 og 9) [A]

3. Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet
er i enkelte tilfeller mangelfullt. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg
VI punkt 1.1 og 5 (observasjon 11). [A]
Side 1 av 3

2. obs. 2: Prosedyre «Planlegging og validering
av endring» (dokumentnummer PR17869,
2. obs. 2, 6 og 7: Prosedyrene PR17869,
versjon 1.1) dekker ikke informasjon til
PR14935 og PR14568 revideres innen
samarbeidspartnere (for eksempel
19.12.14.
Helsedirektoratet).
obs. 6: I valideringsprosedyren
obs.9: Tillatt variasjon mellom måleprober
(dokumentnummer PR14935) er det ikke
og sertifisert termometer vil innarbeides i
definert hvem som er ansvarlig for å
aktuelle prosedyrer innen 19.12.14
godkjenne valideringsrapporter.
obs. 7: Prosedyre «Framstilling og revisjon av
prosedyrer» (dokumentnummer PR14568,
versjon 1.1) beskriver ikke bruk av
medisinskfaglig kompetanse. Det opplyses at
legene ved UNN brukes som rådgivere for
enkelte prosedyrer.
obs. 9: Det kunne ikke legges fram
dokumentasjon som viste hvor stor variasjon
mellom temperatursensorene i blodbankskap
og sertifisert termometer som er akseptert
3. obs.11: Det opplyses at blodbanken har seks
dokumenter i kvalitetsstyringssystemet som
har overskredet sin gyldighet

3. obs. 11: Dokumenter med overskredet
gyldighet blir revidert innen 19.12.14

HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Blodbanken Mosjøen

B.2.3 Lokaler og utstyr

Observasjon

Korrigering av avvik

4. Vinduskarmene på produksjonsrommet er
ikke egnet. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt
3.1 (observasjon 8). [A]

obs.8:
Vinduskarmene i produksjonsrommet er av
tre. Disse er lakkert. Karmene er slitt, slik at
lakkeringen er borte enkelte steder

4. obs 8: ”Ny” lakkering av vinduskarmen er
utført og meldt sluttført av teknisk avdeling
18.juni 2014. Dokumentasjon følger ved
lukking av avvikene innen 19.12.-14

B.2.5 Tilvirkning

Observasjon

Korrigering av avvik

5. obs 3: Den 3. og 4. juli 2013 gav totalt to
hemolysekontroller resultater som var over
spesifikasjonen (henholdsvis 0,8 % og 0,9 %).
Prosedyre for kvalitetskontroller sier
«avvik utenfor definerte krav vurderes». Ingen
dokumentert vurdering kunne legges
frem (ingen avvik meldt). Testfrekvensen ble
økt i juli og august 2013. Dette falt
sammen med innføring av nye blodposer

5. obs 3 og 4: Behandling av avvikene og
vurderinger som er gjort/gjøres og
endringer i tilhørende prosedyrer sendes
inn innen 19.09.14.

5. Håndteringen av resultater fra
kvalitetskontroller som er utenfor
spesifikasjonene er ikke tilfredsstillende.
Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf.
vedlegg VI punkt 9.4, samt § 3-10,
vedlegg II (observasjon 3 og 4). [S]

obs 4: Kvalitetskontrollene av
erytrocyttkonsentrat i april 2014 viste at
volumet var utenfor spesifikasjonen for fire av
ti tester. Blodbankens leder var ikke kjent med
dette. Ingen avvik var meldt. Ingen
kommentarer var dokumentert
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HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Blodbanken Mosjøen

B.3 Anmerkninger

Observasjon

Korrigering av avvik

Inspektørene anbefaler virksomheten å
vurdere om følgende punkter kan forbedres:
1. Ved endringer av blodbankens prosesser,
så forventes det at endringens påvirkning
av spesifikasjonene evalueres og
nødvendige tiltak iverksettes.
(observasjon 5)
2. Ved endringer som kan påvirke
luftkvaliteten eller overflater (for eksempel
ventilasjonssystemer og
rengjøringsprosedyrer), så bør frekvensen
av mikrobiologisk miljøkontroll evalueres.
(observasjon 10)

Mosjøen 4. august 2014
Sissel Lindseth
Avdelingsleder
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obs. 5: Blodbanken har satt spesifikasjonen til
volum i erytrocyttkonsentrater til 220—330 g.
Gjennomsnittet fra kvalitetskontrollene hittil i
år er 310 g. Det kunne ikke oppgis hvor kravet
stammer fra. I valideringsrapporten for de nye
blodposene så er kravet til volum satt til 220
— 340g. Spesifikasjonen er satt felles for
blodbankene i UNN og Nordlandssykehuset
HF.
Obs 10: Mikrobiologisk miljøkontroll
gjennomføres hver tredje måned. 1
produksjonsrommet
ble det satt inn en ny transportabel
vifte/kjøleenhet på gulvet i slutten av april
2014 etter at en vifte i taket havarerte. Det er
ikke gjennomført mikrobiologisk miljøkontroll
etter at den nye viften ble tatt i bruk.

1. I validering en av de nye posene med
fullblodsfiltrering erl volumet for SAG bli
endret og rettet opp i prosedyrer og
skjema. Dette i samarbeid mellom de tre
enheten på Helgeland. Resultatet vil vi
meddele i rapport seinest 19.12.14
2. Vi har økt frekvensen av miljøkontroll på
komponentrommet så lenge vi har en
midlertidig løsning med transportabel
vifte/kjøleenhet.

Vedlegg 11

Dokumentdato

Vår referanse

02.07.2014

2014/2291/mt

Tilsynsid

Arkivkode

7632

563

Rapport fra tilsyn: 02.06.2014-05.06.2014

Informasjon om tilsynsobjekt
Klient

Foretaksnr (Orgnr 1)

HELGELANDSSYKEHUSET HF

983974929

Bedriftsnr (Orgnr 2)

Kontaktpersoner
Virksomhet

Navn

Funksjon

Telefon

DSB
HELGELANDSSYKEHUSET
HF

Magne Toft
Sigurd Finne

Leder
Kvalitetskoordinator

23080781

Bakgrunn for tilsynet
Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk
på utvalgte områder.
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter:
- Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon
33 41 25 00

E-post
postmottak@dsb.no

Internett
dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske produkter
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Dokumentdato

Vår referanse

02.07.2014

2014/2291/mt

Tema for tilsynet
• Oppfølging av revisjonen i 2012
HMS / Kvalitet:
• Rapporteringer
• Interne revisjoner
• Avvikshåndtering
• Risikoanalyseprosess
• Melderutiner
Brukere av medisinsk utstyr:
• Opplæring i sikker bruk av elektromedisinsk utstyr
• Melderutiner ( avvikssystem )
Elektromedisinsk utstyr:
• Periodisk vedlikehold av elektromedisinsk utstyr
• (avvik fra produsentens anbefaling – risikovurdering og eventuelle endringer iht produsentens
anbefalinger )
• Restanser i det planlagte vedlikeholdet
• Registrering av reparasjoner i fagsystemet
• Statistikk og mål (hvordan anvendes data om feil en har hatt til å lære)
• Rapporteringer
• Risikovurdering
• Opplæring av elektroteknisk personell.
Elektrisk utstyr og elektrisk installasjon:
• Forebyggende vedlikehold på elektrisk utstyr og installasjon
• Statistikk og mål (hvordan anvendes data om feil en har hatt til å lære)
• Restanser i det planlagte vedlikeholdet
• Rapporteringer
• Risikovurdering
• Opplæring av elektroteknisk personell
• Interne beredskapsplaner (nettbortfall og samtidig svikt i nødstrømssystemene)
Resultater fra tilsynet
I det etterfølgende beskrives generelt inntrykk, samt avvik og anmerkninger som ble avdekket under
tilsynet.
Definisjoner
Avvik: ”Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov”.
Anmerkning: ”Et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn
lovkravene, vil fra tilsynsetatens side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.”

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske produkter
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Dokumentdato

Vår referanse

02.07.2014

2014/2291/mt

Generelt inntrykk
Kun 1 av 4 avvik som ble gitt etter tilsyn i 2012 er lukket:
Avvik 2 fra 2012 peker på at kirurgiske leger ikke kan dokumentere at de mestrer å bruke alt aktuelt
elektromedisinsk utstyr.
Felles for både sykepleiere og leger er at elektromedisinsk utstyr skal bli gjennomgått i løpet av
kvalitetsuka. Kirurgiske leger ved Sandnessjøen sykehus kan imidlertid ikke dokumentere at de innehar
nødvendig kompetanse.
For de leger ved sykehuset i Mo i Rana som ikke deltar i kvalitetsuka, blir ikke bruk av elektromedisinsk
utstyr gjenopptatt før neste kvalitetsuke.
Sykepleierne ved sykehuset i Mosjøen følger opp Kirurgiske leger, og de fører dokumentasjonen over at
også legene har gjennomgått nødvendig opplæring og at de mestrer bruken av aktuelt elektromedisinsk
utstyr.
Opplæringsrutinene sikrer imidlertid ikke at vikarleger og turnusleger innehar nødvendig kunnskap i bruk
av elektromedisinsk utstyr før de tar dette utstyret i bruk.

Avvik 3 fra 2012 peker på at det ikke utføres vedlikehold på alt elektromedisinske utstyret. (Avvik også i
2010 og 2011) Dette avviket angikk sykehusene i Mo i Rana og i Sandnessjøen.
Alt elektromedisinsk utstyr skal nå være registrert.
For et stort antall utstyr er det ikke tatt stilling til hvordan utstyr skal vedlikeholdes og det inngår derfor ikke
i en vedlikeholdsplan eller i restanselistene for planlagt verdlikehold.
For det utstyret som har en vedlikeholdsplan er etterslepet stort, men uklart hvor stort. (Det er i ettertid
ettersendt en oppdatert oversikt over vedlikeholdsstatus ved Sandnessjøen sykehus) Medisinsk teknisk
avdelings fagsystemer ajourføres sporadisk med data om reparasjoner og vedlikehold. Sykehuset har derfor
ingen sikker oversikt over vedlikeholdsstatus. Vedlikeholdsstatus er heller ikke et rapporteringsområde.
En kan ikke se at forholdet fra 2012 er endret.

Avvik 1 fra 2012 pekte på at avvikene er også gitt tidligere uten at ledelsen har fulgt opp om tiltakene
faktisk lukket avvikene.
Dette forholder seg likt som under tilsynet i 2012.

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske produkter
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Avvik
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:
Avvik nr:

1

Beskrivelse

Avvik som DSB har gitt tidligere og som er blitt gjentatt opp til flere ganger, er ikke fulgt opp av
sykehusets ledelse frem til de er lukket.
Regelverkshenvisning

Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
Kommentar

Viser til avvik 1 fra 2012.
Kun avvik 4 fra 2012 er lukket. De tre andre avvikene står fremdeles åpne og har vært gjengangere hvert
år siden 2010.
Det mangler en målsetting og en handlingsplan med konkretiserte delmål som må følges opp og det
mangler å rapportere på oppnåelsen av delmålene.
Statusrapporten som Helgelandssykehuset oversendte i 2013, bekrefter avvikene som gis i år.

Avvik 1 fra 2012 er ikke lukket.

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske produkter

Avvik nr:

Side 5 av 12
Dokumentdato

Vår referanse

02.07.2014

2014/2291/mt

2

Beskrivelse

Det kan ikke dokumenteres at virksomheten systematisk forsikrer seg om at alle brukere av
elektromedisinsk utstyr besitter tilstrekkelige brukerferdigheter.
Regelverkshenvisning

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
- § 8 Opplæring av brukere
Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
Kommentar

Avviket er beskrevet generelt. Tiltakene må derfor ikke kun iverksettes der hvor stikkprøvene ble tatt/
intervjuene ble gjennomført.
Kirurgiske leger ved Sandnessjøen sykehus kan ikke dokumentere at de innehar nødvendig kompetanse i
bruk av elektromedisinsk utstyr.
Kvalitetssikringen av kompetansen innen bruk av elektromedisinsk utstyr uteblir for de legene ved
sykehuset i Mo i Rana som ikke deltar i "Kvalitetsuka".
Generelt.
Prosedyren ivaretar ikke vikarleger og turnusleger.
Avviket 2 fra 2012 er ikke lukket.
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3

Beskrivelse

Ikke alt elektromedisinsk utstyr ved sykehusene i Mo i Rana og i Sandnessjøen får det vedlikeholdet som
utstyrets fabrikant mener er påkrevet.
Regelverkshenvisning

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
- § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner
Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
Kommentar

Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes etter fabrikantenes anbefaling. Dette kan imidlertid endres
dersom det er faglig begrunnet gjennom en risikovurdering og ved at pasientsikkerheten ikke forringes.
For et stort antall av foretakets elektromedisinske utstyr er det ikke tatt stilling til hvordan dette utstyret
skal vedlikeholdes og de inngår derfor ikke i noen vedlikeholdsplan. Dette innebar at den oversikten
sykehusene i Mo i Rana og i Sandnessjøen har over vedlikeholdsstatus, og som ble presentert under
tilsynet hadde vesentlige mangler.
For det utstyret som har en vedlikeholdsplan er etterslepet i vedlikehold stort, men det er uklart hvor stort
fordi Merida/MP2 ajourføres tilfeldig.
Sykehuset mangler å ha oppdaterte lister over vedlikeholdsstatus som det også skal rapporteres på.
Avvik 3 fra 2012 er ikke lukket.

Avvik nr:

4

Beskrivelse

Defibrillatorene i ambulansene har ikke fått sitt påkrevde vedlikehold siden 2010.
Regelverkshenvisning

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
- § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner
Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
Kommentar

Medisinsk teknisk avdeling (MTA) ved Sandnessjøen sykehus har ansvar for vedlikehold av
defibrillatorene i alle ambulansene i hele foretaket. MTA har vurdert behovet for vedlikehold av
sykehusets defibrillatorer til to ganger årlig hvor fabrikantene viser til et årlig vedlikeholdsbehov.
Defibrillatorene i ambulansene er ikke blitt vedlikeholdt siden 2010, og det ble ikke gitt andre
begrunnelser for dette fraværet av vedlikehold enn av kapasitetshensyn.
Feil på en defibrillator i en ambulanse kan få store konsekvenser ved at pasient ikke får behandling
dersom apparatet feiler.

Direktoratet for
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5

Beskrivelse

Feil i elektriske anlegg registreres ikke på en systematisk måte.
Regelverkshenvisning

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
- § 9 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot
Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
Kommentar

Fagsystemet Lydia benyttes ikke til å samle all informasjon om de elektriske anleggene. Lydia benyttes
kun til å få varsel om feil. (arbeidsordresystem)
Feil som blir funnet og rettet av eget teknisk personell registreres ikke.
Mosjøen: Feil og reparasjoner registreres i LYDIA, men mangler god nok klassifisering til å få ut gode
statistikker.
Kontroller utføres rutinemessig av Sinus og Elektro AS, som også utbedrer feil. Sinus og Elektro AS
avgir rapporter, men kontroll- og feildataene overføres ikke til Lydia.
De fleste data om feil i elektriske anlegg er samlet i ulike dokumenter og er ikke gjort anvendelig til
videre bruk, til å analysere, forebygge og forbedre.

Avvik nr:

6

Beskrivelse

Det mangler prosedyre på hvordan elanleggene skal overvåkes for jordfeil.
Regelverkshenvisning

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
- § 18 Fordelingssystem
Forskrift 6. desember 1996 om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
Kommentar

I system med isolert nullpunkt (IT) vil det ikke være påkrevd med utkobling ved første jordfeil, men
tilfredsstillende tiltak må være iverksatt for å avdekke og fjerne slik feil innen rimelig tid.
Kun sykehuset i Mo i Rana er utstyrt med automatisk jordfeilovervåking, men ved de andre sykehusene
benyttes det et voltmeter til å måle fasespenningen. En jordfeil vil ikke bli oppdaget dersom en ikke
tilfeldig er tilstede for å lese av.
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7

Beskrivelse

Helseforetaket benytter teknisk personell til å reparer elektromedisinsk utstyr uten at de kan dokumentere
å inneha påkrevet kompetanse.
Regelverkshenvisning

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk
utstyr
- § 8 Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr
Kommentar

For å ha tillatelse til å reparere elektromedisinsk utstyr, må vedkommende inneha "Samtykke til å
reparere elektromedisinsk utstyr".
Den som reparerer elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, skal ha tre års relevant praksis ved
sykehus, hos produsent av elektromedisinsk utstyr eller foretak som reparerer elektromedisinsk utstyr.
Praksisen skal være i samsvar med en teoretisk og praktisk opplæringsplan og under veiledning fra en
med samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III.
Praksisen skal være fra etter å ha bestått eksamen som dataelektroniker, master- eller bachelorgrad eller
toårig fagskole innen elektronikk eller utdanning som gir tilsvarende relevant elektrokompetanse.

Anmerkninger
Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet:
Anmrk.nr:

1

Beskrivelse

Elektrisk utstyr blir ikke kontrollert systematisk for feil og mangler.
Kommentar

Kontroll av elektrisk utstyr skal gjøres av brukerne selv under vernerundene,
ref. vernerundeskjema kapittel ”Belysning/elektriske forhold” .
Spørsmålene i vernerundeskjemaet er svært generelle og sikrer ikke at alt utstyr kontrolleres.
Sykehuset har ikke undersøkt hvordan kontrollen utføres og om hensikten med kontrollen blir oppnådd.

Anmrk.nr:

2

Beskrivelse

Sykehusene mangler planer for strømbortfall hvor også nødsystemene svikter.
Kommentar

Beredskapsplanen mangler planer for total svikt i strømforsyningen.
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Oppfølging av tilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om en tilbakemelding med redegjørelse for hvordan
avvikene vil bli fulgt opp og angivelse av når avvikene vil være lukket.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Magne Toft, postmottak@dsb.no, tlf 33 41 25 00.
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Dokumenter

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet:
• Rapport etter DSBs tilsyn i 2012
• Tilbakemeldinger fra foretaket på lukking av avvik gitt i 2012
• Oversendte prosedyrer og etterspurt dokumentasjon
• Hendelser som er meldt DSB.
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Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Intervju

Sluttmøte

Deltakere

Åpnings
møte

Vedlegg 2
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Dokumentdato

Kjell Sæther

Deltaker

DSB

X

X

Magne Toft

Leder

DSB

X

X

Fred Mürer

Medisinsk direktør

Mo i Rana

Andreas Straum

MTA

Mosjøen

X

Arne Martin Kvalnes

MTA

Mo i Rana

X

Beate Murbræch

Teknisk avdeling

Mosjøen

X

Beate Murbræch,

MTA

Mosjøen

X

Bent Ove Lukassen.

Elektro

Mosjøen

X

Bjørn Kjærstad

Områdesjef Teknisk service

Sandnessjøen

Bjørn Roger Johansen

MTA

Mosjøen

X

Elin R. Grønvik

Sykepleier operasjon

Mosjøen

X

Else Gine Hultgren

Avd. leder, sykepleier
operasjon

Mo i Rana

X

Finn Sjølund

Elektro

Mo i Rana

X

Gunnar Sjøset

Elektro

Sandnessjøen

Kirurgi lege

Mosjøen

X

Jens Petter Jensen

Elektro

Sandnessjøen

X

Jim Johansen

MTA

Sandnessjøen

John Kufås

Kirurgi lege

Sandnessjøen

Knut Gullesen

Enhetsdirektør

Sandnessjøen

Lene Hana Torgersen

Sykepleier operasjon

Sandnessjøen

X

Michael Strehle

Kirurgi lege

Mo i Rana

X

Per Martin Knutsen

Adm. direktør

Helgelandssykehuset
HF

Gunnleiv Birkeland

Ranveig Aspevik

X

X

X

X

X

X

X

X

Thomas Skonseng,

Enhetsdirektør

Mo i Rana

X

X

X

X

X

X

Mo i Rana

X

X

X

Ansvarlig for
internkontroll/kvalitetskontroll

X

X

Mo i Rana

Sigurd Finne

X

X

X
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Tore Bullvåg Hanssen

MTA

Mo i Rana

X

Tor-Robert Barth
Heyerdahl

Teknisk avdeling

Sandnessjøen

X

Venche Abel

Enhetsdirektør

Mosjøen

X

Vidar Smalås

Teknisk avdeling

Mo i Rana

X

Øystein Stene

MTA

Sandnessjøen

X

Åge Trones

Elektro

Mo i Rana

X

X
X
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Vår referanse
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Riksrevisjonen
Utsatt offentlighet

jf. rr. lov § 18(2)

HELGELANDSSYKEHUSET HF
Postboks 601
8607 MO I RANA

Riksrevisjonens
undersøkelse av ledelse og styring av personalressursene
spesialisthelsetjenesten
- innhenting av opplysninger

1

Riksrevisjonen gjennomfører for tiden en undersøkelse av sykehusenes ledelse og styring
av personalressursene. Formålet med undersøkelsen er å undersøke hvordan ledelse og
styring bidrar til effektiv bruk av personalet i spesialisthelsetjenesten
for å nå Stortingets
mål om god utnyttelse av ressursene. Et av siktemålene er å finne gode eksempler pa
effektiv anvendelse av personalressurser.
Informasjon vil blant annet bli samlet inn gjennom uttrekk fra dataregistre, en spørreskjemaundersøkelse og intervjuer i utvalgte sykehus. I dette brevet ber vi om nødvendig
informasjon fra helseforetakene for å kunne gjennomføre en spørreundersøkelse til ledere
på ulike nivåer i sykehusene.
Undersøkelsen er begrenset til ledere for et utvalg sengeposter og deres overordnede.
enhetene som er valgt ut er sengeposter som mottar følgende pasientgrupper:

De

Medisin:
Hjerte
Lunge
Kirurgi:
Ortopedi
- Gastro
Barneposter
Vi vil innhente data kun fra sengeposter som tar imot disse pasientgruppene. Ved mindre
sykehus vil dette kunne være generelle medisinske eller kirurgiske sengeposter. Større
sykehus vil ha egne sengeposter for noen eller alle av de utvalgte pasientgruppene. I de
tilfeller et sykehus har flere enn &1sengepost for en pasientgruppe, ønsker vi alle postene
inkludert i undersøkelsen.
I noen sykehus vil pasientgrupper være samlet, som f.eks. i form av en sengepost for
hjerte- og lunge-pasienter. I slike tilfeller ønsker vi informasjon om hvilke pasientgrupper
som behandles på sengeposten, dersom dette ikke kommer fram i postens navn.
For senere å kunne innhente data fra helseforetakene, ber vi på forhånd om å få oversendt
følgende opplysninger om hver enkelt av de sengeposter i sykehusene som behandler de
utvalgte pasientgruppene:

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8130 Dep Pilestredet 42
0032 Oslo
0167 Oslo

Telefon
+47 22 24 10 00

Telefaks
+47 22 24 10 01

E-post/Internett
postmottak@riksrevlsjonen.no
www.riksrevlsjonen.no

Bankkonto
7694 05 06774

Org.nr.
974760843

side 2 av 2

Frertemed
1.
2.

Lun emed

Orto edi

Gastrokir

Barn

Sykehuset/klinikkens
navn
eo rafisk enhet
Sengepostens navn
Sengepostens
kostnadssted-bete
nelse
Hvilke av de utvalgte
pasientgrupper som
mottas å sen e osten
Sengepostens leder:
navn o e- ostadresse
Sengepostlederens overordnede leder:
navn, e-postadresse,
stillin o enhetens navn
Overordnet leders leder:
navn, e-postadresse,
stillin o enhetens navn

Riksrevisjonens rett til å innhente opplysninger er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12
(Riksrevisjonens rett til å kreve informasjon og innsyn. Rett til å foreta undersøkelser) og
§ 17 (Riksrevisjonens behandling av personopplysninger).
Spørsmål til hvordan opplysningene skal oversendes eller til Riksrevisjonens
kan rettes til seniorrådgiver Frode Linna, tlf. 22 24 13 94 eller e-post
frode.linna
riksrevis'onen.no.
Opplysningene

bes oversendt

undersøkelse,

innen 6. august 2014.

Etter fullmakt

I.kc-2_
1-_

.(,_()1

Hege Merethe Herland
avdelingsdirektør

i

aL
seniorrådgiver

Kopi til:

Helse Nord RHF
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VEFSN KOMMUNE
Brann og feiing
Saksbehandler: Einar O. Bjørnli , Tlf. 75 10 18 54
Epost: post@vefsn.kommune.no

Vår dato:
29.09.2014

Vår referanse:
12/2274-6

Arkivkode:
M70

Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser

Helgelandssykehuset HF avd. Mosjøen
Att.: Bjørn Kjærstad
Postboks 568
8651 MOSJØEN

FØLGEBREV – REAKSJONSDOKUMENT
Vefsn brann og feiing gjennomførte branntilsyn den 29.09.2014 i ovennevnte objekt.
Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.
Tilbakemelding
Det kreves ikke tilbakemelding, da vi forutsetter avvik og anmerkninger blir lukket så snart
det er praktidsk mulig.
Med hilsen
Tor-Åge Holand
brannsjef
Einar O. Bjørnli
avd.leder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert

Kopi: Tor Magnus Molund

Telefon: 75 10 10 00
Postadr:
Besøksadr:

Telefaks: 75 10 18 51

Postboks 560, 8651 MOSJØEN
Fearnleysgate 17

Kommunenr: 1824
Org.nr: 844824122
Bankgiro: 4530 05 00963

Webadr:
www.vefsn.kommune.no
www.mosjoenby.com

VEFSN KOMMUNE
Brann og feiing
Saksbehandler: Einar O. Bjørnli , Tlf. 75 10 18 54
Epost: post@vefsn.kommune.no

Vår dato:
29.09.2014

Vår referanse:
12/2274-6

Arkivkode:
M70

Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser

Helgelandssykehuset HF avd. Mosjøen
Att.: Bjørn Kjærstad
Postboks 568
8651 MOSJØEN

TILSYNSRAPPORT
Helgelandssykehuset Mosjøen, somatikk
Vefsn brann og feiing gjennomførte branntilsyn den 29.09.2014 i ovennevnte objekt. Tilsynet
ble foretatt i medhold av Lov av 20. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13
annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 (forebyggendeforskriften) § 6 – 2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i samsvar med kravene i Forebyggendeforskriften og
HMS- lovgivningen.
Tilstede ved tilsynet:
Brannvernleder:
For brannvesenet:

Bjørn Kjærstad
Einar O. Bjørnli

Innledning
Hensikten med tilsynet er å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side blir det vektlagt å foreta en
helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og
konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:
 At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter om forebyggelse av brann.
 At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats.
 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for og nå mål på
sikkerhetsområdet.
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet.
Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på
objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: 19.06.2013.
De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt
Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:

Definisjoner:
AVVIK:
 Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING:
 Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta
helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER:
 Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved
objektet.
Avvik
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:
Avvik 1

Dør utgang fløy B, står hovedsakelig i åpen stilling.
Avvik fra:

Forebyggendeforskriften § 2-1.
Kommentarer:

Døren skal være lukket, eller være selvlukkende ved at den står på magnet, eller annen
innrettnig som er tilkoblet brannalarmanlegget.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
Det må etableres bedre rutiner for å holde rømningsveier fri for hindringer.

Kommentar
Ble også påpekt ved forrige tilsyn.

Anmerkning 2

Det bør tas en gjennomgang av risikovurdering i forhold til innhold og hyppighet av
brannøvelser.
Kommentarer:

PUSH-systemet i HMS-arbeidet som er beskrevet under § 2-4 ”Kontroll, ettersyn og
vedlikehold”, kan benyttes som prinsipp for den langsiktige øvelsesplanlegging og for den
enkelte brannøvelse.

Andre forhold
Vi har fortsatt et inntrykk at det jobbes målbevist for at brannsikkerheten ved objektet skal
være bet mulig ivaretatt.
Oppsummering / avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjenomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.
Tilbakemelding
Se først side.
Med hilsen
Einar O. Bjørnli
avd.leder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert

Vedlegg 16

VEFSN KOMMUNE
Brann og feiing
Saksbehandler: Einar O. Bjørnli , Tlf. 75 10 18 54
Epost: post@vefsn.kommune.no

Vår dato:
01.10.2014

Vår referanse:
12/2275-4

Arkivkode:
M70

Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser

Senter for psykisk helsevern
Skjervengan 17
8656 MOSJØEN
FØLGEBREV – REAKSJONSDOKUMENT
Vefsn brann og feiing gjennomførte branntilsyn den 01.10.2014 i ovennevnte objekt.
Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6 – 2 første ledd, ber brannvesenet om en
skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli
rettet. Fremdriftsplanen oversendes til [navn brannvesen] innen 03.11.2014.
I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes
dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp.


Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

Med hilsen
Tor-Åge Holand
brannsjef
Einar O. Bjørnli
avd.leder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert

Kopi: Tor Magnus Molund

Telefon: 75 10 10 00
Postadr:
Besøksadr:

Telefaks: 75 10 18 51

Postboks 560, 8651 MOSJØEN
Fearnleysgate 17

Kommunenr: 1824
Org.nr: 844824122
Bankgiro: 4530 05 00963

Webadr:
www.vefsn.kommune.no
www.mosjoenby.com

Vedlegg 17

VEFSN KOMMUNE
Brann og feiing

Vår dato:
01.10.2014

Saksbehandler: Einar O. Bjørnli , Tlf. 75 10 18 54
Epost: post@vefsn.kommune.no

Vår referanse:
12/2275-4

Arkivkode:
M70

Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser

Senter for psykisk helsevern
Skjervengan 17
8656 MOSJØEN

TILSYNSRAPPORT
Helgelandssykehuset Mosjøen, psykiatrisk senter.
Vefsn brann og feiing gjennomførte branntilsyn den 01.10.2014 i ovennevnte objekt. Tilsynet
ble foretatt i medhold av Lov av 20. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13
annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 (forebyggendeforskriften) § 6 – 2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i samsvar med kravene i Forebyggendeforskriften og
HMS- lovgivningen.
Tilstede ved tilsynet:
Brannvernleder:
Vaktmester
For brannvesenet:

Bjørn Kjørstad
Hallvard Karlsen
Einar O. Bjørnli

Innledning
Hensikten med tilsynet er å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side blir det vektlagt å foreta en
helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og
konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:
 At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter om forebyggelse av brann.
 At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats.
 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for og nå mål på
sikkerhetsområdet.
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet.
Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på
objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: 19.06.2013.
De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.
Generelt
Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:
 Sykehus og dagsenter.
Definisjoner:
AVVIK:


Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING:
 Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta
helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER:
 Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved
objektet.
Avvik
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:
Avvik 1

Det må foretas en generell gjennomgang av gjennomføringer i brannskille begrensende
konstruksjoner i kjeller, med hensyn på tetting.
Avvik fra:

Forebyggendeforskriften § 2-1.
Kommentarer:

Skal være utført av godkjent firma, og merket.
Avvik 2

2 brann dører i kjeller mangler selvlukking.
Avvik fra:

Forebyggendeforskriften § 2-1.
Kommentarer:
Dørene skal være lukket, eller være selvlukkende ved at de står på magnet, eller annen
innrettnig som er tilkoblet brannalarmanlegget.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
Mangler slepelister på 2 dører.
Kommentarer:

Var en ”del” av avvik 1, ved forrige tilsyn.

Andre forhold
Oppsummering / avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjenomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.
Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6 – 2 første ledd, ber brannvesenet om en
skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli
rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Vefsn brann og feiing innen 03.11.2014.

Med hilsen
Einar O. Bjørnli
avd.leder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert

Vedlegg 18

Vefsn kommune
Postboks 560
8651 MOSJØEN

Deres ref.:
12/2275-4

Vår ref.:
2014/1130

Saksbehandler/dir.tlf.:
Bjørn Kjærstad,

Dato:
06.11.2014

Tilsynsrapport etter branntilsyn ved Helgelandssykehuset Mosjøen, psykiatrisk senter
Avvik 1
Det må foretas en generell gjennomgang av gjennomføringer i brannskille begrensende konstruksjoner i kjeller, med
hensyn på tetting.
Tiltak:
Sykehuset har bestilt gjennomgang med Helgeland Brannsikring på dette.
Frist for gjennomføring: 20.12.2014

Avvik 2
2 brann dører i kjeller mangler selvlukking.
Tiltak:
Oppdraget lagt i arbeidsplansystemet vårt. Dørene skal påmonteres egnet utstyr som tilfredsstiller brannforskriften og
bruk.
Frist for gjennomføring: 20.12.2014

Anmerkning 1
Mangler slepelister på 2 dører.
Tiltak:
Arbeidet er under utbedring.
Frist for utførelse: 20.12.2014

Med vennlig hilsen
Bjørn Kjærstad
Områdesjef Intern Service Mosjøen

Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett: www.helgelandssykehuset.no

Helgelandssykehuset
Mo i Rana
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 51 00
Telefaks 75 12 51 06

Helgelandssykehuset
Mosjøen
Postboks 568
8651 Mosjøen
Telefon 75 11 51 00
Telefaks 75 11 51 05

Helgelandssykehuset
Sandnessjøen
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon 75 06 51 00
Telefaks 75 06 51 84
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Kopi til:
Torbjørg Paulsen
Venche Abel
Bitten Rolfsen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.
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