Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015
Møtedato: 26.05.15
Møtested: Mosjøen

I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner i 1.tertial 2015. De enkelte tilsynene er
kommentert. To av tilsynene er avsluttet. I to av tilsynene foreligger det ikke endelige rapporter, og disse
vil bli presentert for styret ved neste tertialrapportering. Dokumentene fra tilsynene fra Riksrevisjonen er
unntatt offentlighet.

Tertial Tilsynsorgan

Har rapporten dokumentert
avvik ?

Enhet

Område for tilsyn

1 DSB

Alle

0 avvik, 2 anmerkinger

1 Helsetilsynet

Alle

Oppfølging av tidligere avvik gitt av DSB i 2014
Identitetssikring av blodmottaker og sporbarhet ved
blodtransfusjon som hovedtema

1 Rana Kommune

Mo i Rana

Branntilsyn

3 avvik og 1 anmerkning

1 Riksrevisjonen

Alle

Utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling datainnsamling

Dokumenter utsatt off.

1 Riksrevisjonen

Alle

1 Statens Strålevern

Mo i Rana

Foreligger det Saken
plan for lukking avsluttet
av avvik ?
dato
Ja

05.02.2015

Ja

30.03.2015

Endelig rapport ikke mottatt

Informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr
Dokumenter unntatt off.
Gjennomgang av virksomhetens rutiner for avvikshåndtering
og samhandling med andre helseforetak
Endelig rapport ikke mottatt

Helsetilsynet - Håndtering av blod og blodkomponenter
Tilsynet gjaldt identitetssikring av blodmottaker og sporbarhet ved blodtransfusjon ved alle
sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Endelig tilsynsrapport er ikke mottatt, og vil bli presentert for
styret ved neste tertialrapportering.
Kommunalt Branntilsyn Mo i Rana
Tilsynet gjaldt Helgelandssykehuset Mo i Rana. Det ble gitt 3 avvik og 1 anmerkning, (vedlegg 1).
Tilbakemelding sendt 30.03.2015, (vedlegg 2). Tilsynet ble lukket samme dag av Branntilsynet.
Riksrevisjonen
Tilsynet var en utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling og ble foretatt som en datainnsamling for å
undersøke om utviklingen i helseforetakenes kirurgiske pasientbehandling har vært kostnadseffektiv og
om finansieringen har påvirket aktivitetsutviklingen. Det var innhentet data for døgn- og dagkirurgisk
behandling i perioden 2007–2013 og de 2 første tertialene i 2014 for samlet virksomhet og utvalgte
kirurgiske behandlinger. Det ble rettet skriftlige spørsmål til helseforetaket og dette er besvart. Det er
foreløpig ikke kommet tilbakemelding fra riksrevisjonen på de innsendte data eller om skal utføres
oppfølgingsintervjuer. Dokumentene er gjenstand for utsatt offentlighet.
Riksrevisjonen
Tilsynet gjaldt informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr og ble gjennomført ved innsendelse av
dokumentasjon og gjennomføring av intervjuer. Dokumentene er unntatt offentlighet.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Tilsynet var en oppfølging av tidligere tilsyn vedr HMS/kvalitet, opplæring i bruk av elektromedisinsk
utstyr, vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Ved tilsyn 19.22.01. ble det verifisert at alle tidligere avvik var lukket og bare 2 anmerkninger gitt. Det er redegjort for
disse tilsynene, inkl tilsynet 19.- 22.01.15 i styresak 27/2015 - Tilsyn og eksterne revisjoner 2014.
Statens strålevern – Tilsyn ved radiologisk avdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana
Tilsynet gjaldt gjennomgang av virksomhetens rutiner for avvikshåndtering og samhandling med andre
helseforetak. Det er foreløpig ikke mottatt rapporter fra tilsynet, og endelig tilsynsrapport vil bli presentert
for styret ved neste tertialrapportering.
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VEDTAKSFORSLAG: Styret tar saken til orientering

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / kvalitetsleder Sigurd Finne
Vedlegg:
1. Rapport Branntilsyn Rana kommune 24.02.15
2. Svar til Branntilsyn Rana kommune 30.03.15
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2
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