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Svar på: Vedtak om pålegg
Helgelandssykehuset har følgende planer med tiltak for å lukke de 2 avvikene og de 2
anmerkningene som vi har fått fra DSB:
Avvik 1: Det kan ikke dokumenteres at det gjennomføres en systematisk opplæring i bruk av
medisinsk utstyr.
- De påviste avdelingene som ikke kunne dokumentere opplæringen i bruk av medisinsk
utstyr av sine ansatte godt nok, har fått varsel om at det i medio oktober måned vil bli
gjennomført en internrevisjon for å se om de nå har det dokumentert bedre. Dersom
resultatet ikke er tilfredsstillende vil det bli gjennomført oppfølgings internrevisjoner helt
til det er tilfredsstillende.
- Ved alle andre avdelingene er det oppfordret til å gå igjennom ‘PR16614
Brukeropplæring, Elektromedisinsk utstyr’ på avdelingsmøte i år evt. i kvalitetsuka.
Avvik 2: Feil i elektriske anlegg registreres ikke på en systematisk måte.
Alle de tre sykehusenhetene er gått sammen om prosjektet ”2017-Full kontroll”, og planen er som
følger:
- Oppdatere til siste versjon av LYDIA – fra 5.3 til 5.5
- Arbeidsmøte/workshop (2 dager) for å kartlegge arbeidsprosesser og oppgaver
Mål: lage tiltaksmaler for alle periodiske drifts- og kontrolloppgaver slik at man for hvert
bygg enkelt kan få etablert nødvendige tiltaksserier
For å sikre effektiv framdrift vil leverandøren av Lydia i forkant av arbeidsmøte/workshop;
- Gjøre forberedelser og sette opp viktige punkter enhetene kan tenke igjennom på forhånd
- Ta en nærmere titt på typeregister for tiltak og komme med konkret forslag til oppsett for
å sikre god rapportering
Det blir kursing for alle som jobber med drift og vedlikehold – viktig at alle bruker systemet.
Dette er et prosjekt som blant annet vil føre til at feil i elektriske anlegg blir registrert på en
systematisk måte. Detaljert framdriftsplan er ikke laget, men målet er å være operative fra
01.01.2017.
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Anmerkning 1: Det er ikke en fullstendig oversikt over vedlikeholds status på MTU i Medusa.
-

Alle enhetene skal innen 01.12.2016 ha gått gjennom, og satt pv, på hele databasen. For å
nå det målet har med. teknikerne satt av to timer hver uke til å jobbe med Medusa. Basen
jobbes og kontrolleres systematisk i hele HF. Alle MTA er involvert og jobber mot
samme mål.

Anmerkning 2: Elektrisk utstyr blir ikke kontrollert systematisk for feil og mangler.
-

For alle enhetene vil HMS-konsulent endre på vernerunde sjekkliste til også å omfatte
følgende punkter:
o Kontroll av småelektrisk utstyr(Kaffetraktere, radioer, vifter bordlamper etc.)
o Apparatene kontrolleres for skader og misfarginger (knuste deksler, løse deler,
sviflekker el.l)
o Visuell kontroll og funksjonskontroll av ledninger og brytere. Skal være hele og
uskadde uten svimerker.
o Ved avvik skal apparatet umiddelbart tas ut av drift, leveres teknisk avdeling og
abeidsordre/beskrivelse skal opprettes.

Med vennlig hilsen
Sigurd Finne
Kvalitetsleder
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