
 
Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 20.03.04 – 30.04.04 
 
 
Del 1 i oversikten gjelder saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til Helse Vest RHF.  
Oversikten inneholder  

- nye saker mottatt i perioden 20.03.04 – 30.04.04  
- eldre saker dersom disse ikke var avsluttet ved forrige rapportering 

 
I del 2 er det tatt inn konkrete tilsynssaker som gjelder underliggende helseforetak. Det gjøres oppmerksom på at denne oversikten ikke er 
fullstendig. Som redegjort for i rapportering til styret i mars 2004, arbeides det med å etablere rutiner som gir administrasjonen mulighet til å ha 
en komplett oversikt over slike saker. Det er avtalt med fylkeslegene at Helse Vest alltid vil være kopimottaker for deres korrespondanse med 
helseforetakene. 
 
 
DEL 1 
 
Tilsynsmyndighet Dato for 

henvendelse 
Hva saken gjelder Kommentarer/status 

Riksrevisjonen (1) 15.03.04 Årlig melding – brukermedvirkning. Det bes 
redegjort for hvordan RHF har sikret reell 
brukermedvirkning i forhold til de personer 
og organisasjoner som følger av vedtektenes 
§ 14, ved utarbeidelsen av plandelen i årlig 
melding for 2003. 
I tillegg bes det oversendt eventuelle 
uttalelser fra brukerorganisasjoner og 
opplysninger om hvordan disse uttalelsene 
kommer til uttrykk i saksframlegget i 
forbindelse med styrets behandling av årlig 
melding for 2003. 
I følge vedtektene skal melding fra 

Besvart 31.03.04. Det er gitt en bred redegjørelse som 
viser hvorledes Helse Vest gjennom de 
planprosessene som ligger til grunn for plandelen i 
årlig melding, har sikret reell brukermedvirkning. Det 
er særlig vist til at det regionale brukerutvalget er 
holdt orientert om større plan- og 
utredningsprosjekter som funksjonsfordelings- 
prosjektet og regional plan for psykisk helse. 
Plandelen i årlig melding har ikke særskilt vært 
forelagt brukerutvalget eller andre grupper. Det 
skyldes dels de tidsmessige forhold og at 
brukermedvirkningen er søkt ivaretatt i de konkrete 
prosjektene som har dannet grunnlag for plandelen i 
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pasientombudet legges ved årlig melding, og 
denne meldingen bes oversendt. 
Svarfrist: 10. april 2004. 

årlig melding. 
Når det gjelder melding fra pasientombudene forelå 
denne ikke pr dato for oversendelse av svar til 
Riksrevisjonen. Årsrapport fra pasientombudene er nå 
mottatt, jf. styresak 043/04 O, og vil bli ettersendt 
Riksrevisjonen. 

 16.03.04 Statlige tilskudd mv i 2003. I forbindelse med 
kontrollen av statsregnskapet for 2003 
kontrollerer Riksrevisjonen at det er samsvar 
mellom statsregnskapet og det som 
foretakene har regnskapsført for tilsvarende 
poster. Det bes om opplysninger om hvilke 
beløp foretaksgruppen har fått utbetalt i 
tilskudd fra staten i perioden 01.01.03 til 
31.12.03 samt hvor mye det langsiktige lånet 
fra departementet til foretaksgruppen 
utgjorde pr 31.12.03 og størrelsen på inn- og 
utbetalingene knyttet til dette lånet i 2003. 
Svarfrist 15. april 2004. 

Besvart av økonomiavdelingen 15.04.04 ved 
oversendelse av oversikt som viser mottatte tilskudd i 
2003. 

 24.03.04 Som ledd i Riksrevisjonens selskapskontroll 
overfor helseforetakene anmodes det om 
møte med ledelsen i Helse Vest RHF og med 
eksterne revisor.  

Møtet med ledelsen i Helse Vest gjennomført 
04.05.05. 
Møtet med revisor er avlyst/ikke gjennomført. 
 

    
Statens helsetilsyn 29.01.04 

 
 
 
 
 
 
 

Smittevernplan. Pandemiplan. 
Helsetilsynet ber om en redegjørelse for om 
Helse Vests pandemiplan inneholder 
nødvendige praktiske tiltak for at planen kan 
iverksettes 
 
 
 

Besvart 02.02.04. Det er vist til at det i 
beredskapsplanen er bestemt at behovet for 
vaksinering av helsepersonell skal vurderes av eget 
utvalg, et arbeid som er i gang. Videre er det vist til at 
beredskapsplanen omhandler beredskap mot 
biologiske agens, herunder en mal for beredskap mot 
biologisk agens som også tar høyde for tiltakene i 
pandemiplanen, og at det er opprettet et råd for 
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15.03.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsetilsynet ber om en ytterligere 
redegjørelse hva gjelder smittevernplan og 
pandemiplan. Det understrekes at 
henvisninger til planverket alene ikke anses 
som en tilstrekkelig redegjørelse. Det bes om 
at det redegjøres for når smittevernplan 
endelig ble godkjent, hvordan den regionale 
smittevernplanen og pandemiplan konkret 
implementeres i helseforetakene, samt 
tidsperspektivet for slik implementering. I 
tillegg bes det redegjort for hvordan Helse 
Vest forsikrer seg om at planverket er 
operativt og kjent i organisasjonene. 
Svarfrist: 21. april 2004.  

ekstraordinær smittevernberedskap som skal 
sammenkalles dersom fare truer. Helse Bergen er av 
foretakene kommet lengst i dette arbeidet. Der inngår 
koordinering av samhandling med 
kommunehelsetjenesten ved at smittevernlegen i 
Bergen er representert i de organer som skal håndtere 
smittevernberedskap i en aktuell situasjon. Øvrige 
kommuner har ikke påbegynt sitt planarbeid, og det 
har derfor ikke vært hensiktsmessig å lage planer i 
samarbeid med disse. 
Helse Vest har i det overordnede planverk; 
Smittevernplan og Beredskapsplan sin avklarte rolle i 
forhold til ”sørge for-ansvar”, herunder planansvar og 
nødvendig informasjon. 
 
Besvart 30. mars 2004. I skrivet opplyses det om 
styrevedtak for henholdsvis smittevernplan og 
beredskapsplan. Det gis videre en nærmere 
redegjørelse om disse planene med henvisninger til 
oversikter over tiltak og fremdriftsplan.  
Med hensyn til smittevernplan, er det det regionale 
kompetansesenter i sykehushygiene som koordinerer 
det foretaksovergripende arbeidet. Det er etablert et 
nettverk i regionen med representanter fra alle 
helseforetakene som arbeider med oppfølgning av 
planen og gjennomføring av tiltakene. Helse Vest 
holdes orientert og blir involvert i problemstillinger 
som trenger regional avklaring. 
For beredskapsplanen er det opplyst at Helse Vest 
forutsetter at helseforetakene i tråd med den vedtatte 
fremdriftsplan og styringsdokumentet for 2004 har 
startet arbeidet med implementering av de ulike 
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tiltakene i egen organisasjon og egne lokale planverk. 
I arbeidet med oppfølging av beredskapsplanen, ber 
Helse Vest nå om tilbakemelding med informasjon 
om framdrift i beredskapsarbeidet på HF-nivå. Det 
planlegges for øvrig oppfølgningssamlinger med 
representanter fra helseforetakene. 

 22.03.04 Brev fra Fylkesmannen i Hordaland 
vedrørende registrering og melding av 
sykehusinfeksjoner. I brevet oppyses det at 
man ikke har mottatt resultatene av 
registrering av sykehusinfeksjoner i 2003 fra 
Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og de 
private sykehus i Hordaland som har avtale 
med Helse Vest. Frist er i henhold til forskrift 
om smittevern i helseinstitusjoner satt til 1. 
mars, og det bes om snarlig innsendelse. 

De aktuelle helseforetak og private institusjoner 
tilskrevet 26.03.04 med anmodning om snarlig 
innsending av resultatene direkte til fylkesmannen i 
Hordaland. 

 24.03.04 Oversendelse av oppsummeringsrapporter fra 
landsomfattende tilsyn i 2003. 
De landsomfattende tilsyn for 2003 gjaldt 
tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne 
med psykiske problemer og tilsyn med 
pasientrettigheter i somatiske poliklinikker. 
Oppsummeringene gir etter Helsetilsynets 
oppfatning holdbar informasjon om sentrale 
utfordringer på hvert av tilsynsområdene. 

Helse Vest har med bakgrunn i Helsetilsynets 
tilsynsmelding for 2003 tilskrevet underliggende 
helseforetak og private institusjoner med avtale og 
pekt på at det er flere forhold i meldingen, herunder 
resultatene av de landsomfattende tilsyn, som krever 
tiltak i de aktuelle virksomhetene. 
Det er bedt om en konkret og kortfattet 
tilbakemelding fra helseforetakene og de private 
institusjonene på de forhold som er tatt opp i 
tilsynsmeldingen innen 1. juni 2004.   

 24.03.04 Manglende planer for helsemessig og sosial 
beredskap i spesialisthelsetjenesten – 
Helsetilsynets oppfølging. 
Regionale helseforetak og sykehus skal 
utarbeide planer for helsemessig og sosial 
beredskap. En kartlegging høsten 2003 viste 

Besvart 30. april 2004. I svarbrevet redegjøres det for 
planarbeidet i region i henhold til hvert enkelt punkt i 
Helsetilsynets henvendelse. Det er opplyst at Helse 
Vest har utarbeidet plan for helsemessig og sosial 
beredskap innen de frister som er gitt av 
myndighetene, og planen er godkjent av styret i Helse 
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at flere helseforetak ikke har ferdigstilt sine 
planer eller har mangelfulle planer. De 
regionale helseforetak og helseforetakene bes 
om å redegjøre for hvorvidt slike planer er 
utarbeidet og vedtatt i tråd med gjeldende 
regelverk samt å gi en beskrivelse av hvordan 
planene er implementert/vil bli implementert. 
Svarfrist: 1. mai 2004. 

Vest. Planen beskriver implementering i den 
regionale og de lokale virksomhetene med konkrete 
tiltak og krav om framdrift. 
Gjennom redegjørelsen og helseberedskapsplanen 
hevder Helse Vest å kunne dokumentere å ha en plan 
for helsemessig og sosial beredskap som tilfredsstiller 
gitte myndighetskrav. 

 25.03.04 Landingsforbud for Sea King 
redningshelikopter på Haugesund sjukehus. 
I brevet pekes det på at Haugesund sjukehus 
ikke har landingsplass for helikopter i 
nærheten av sykehuset, og det bes redegjort 
på hvilken måte Helse Vest har planlagt å 
innfri kravene til landingsplass for helikopter 
for pasienter på Haugesund sjukehus. 

Besvart 14.04.04. Det er vist til at Helse Fonna har 
foretatt en gjennomgang og kontroll av 
helikopterplattformen på taket av sykehuset. Den 
tekniske vurderingen av bygningen konkluderer med 
at bygningen ikke kan benyttes som landingsplass for 
helikopter av typen Sea King. Luftambulansens 
legehelikopter kan fortsatt lande på taket av M-
blokken. 
Helse Fonna har gjennom teknisk utvalg i Haugesund 
kommune fått en treårig godkjenning for landing i 
tilknytning til ambulansestasjonen. I denne perioden 
vil det bli arbeidet for å få en ny permanent 
landingsplass. Det vil bli vurdert mulighet for landing 
i tilknytning til sykehusbygningene. 

    
Datatilsynet Det foreligger ingen saker fra Datatilsynet i perioden. 
    
Klagenemnda for 
offentlige 
anskaffelser 

08.03.04 
 
 
 
 
 
 

Firma Infodoc AS har levert inn søknad om deltakelse i 
Helse Vests konkurranse om levering av integrert 
dataløsning, men søknaden ble avvist fordi firmaattest 
ikke var vedlagt. Klager anfører at det ikke kan leses ut 
av konkurransegrunnlaget at det var et krav at firmaattest 
skulle vedlegges. Det anføres videre at firmaattesten er 
offentlig tilgjengelig, og at opplysningene i attesten 

Tilsvar sent KOFA 17.03.04. I tilsvaret 
anføres det at det må være rimelig 
åpenbart at klager var forpliktet til å 
levere firmaattest, og at denne ikke forelå 
ved fristen for innlevering av 
dokumentasjon. Det er lagt til grunn at det 
da følger av regelverket at vi er forpliktet 
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29.03.04 

fremkommer av de oversendte dokumentene, og at det 
derfor er urimelig og i strid med regelverket for 
offentlige anskaffelser å avvise søknaden. 
 
Avgjørelse i klagesaken. KOFA legger til grunn at Helse 
Vest ikke var forpliktet til å avvise søkeren fra deltakelse 
i konkurransen og at avvisningen i dette tilfelle fremsto 
som uberettiget. 

til å avvise klager. 
 
 
 
Helse Vest har tatt avgjørelsen til 
etterretning og invitert klager til å levere 
inn tilbud i konkurransen. Fristen for 
innlevering av tilbud er forlenget og for 
samtlige deltakere satt til 13.05.05.  

    
Sivilombudsmannen Det foreligger ingen saker for Sivilombudsmannen i perioden 
    
 
 
 
DEL 2 
 
Tilsynsmyndighet Dato for 

henvendelse 
Hva saken gjelder Kommentarer/status 

Riksrevisjonen (1)    
    
Statens helsetilsyn 23.04.04 Endelig rapport fra tilsyn med Valen 

sjukehus. 
Tilsynet omfattet i hovedsak sykehusets 
etterlevelse av bestemmelsene i psykisk 
helsevernloven kapittel 2 og 3. Ved tilsynet 
ble det påpekt tre avvik 
Et betydelig antall pasienter befinner seg i 
sykehuset på tvungent psykisk helsevern uten 
at kontrollkommisjonen har samtykket i at 
vernet forlenges ut over ett år. 
I halvparten av tilfellene der pasientene er på 

Helse Fonna er bedt om å gi skriftlig tilbakemelding 
innen 31. mai 2004 på hvilke tiltak som vil bli satt i 
verk for å rette opp i de påpekte avvik. 
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tvungent psykisk helsevern og der det er 
gjennomført 3 måneders 
kontrollundersøkelser, er beslutningen om 
fortsatt tvungent psykisk helsevern ikke 
tilstrekkelig begrunnet og/eller dokumentert i 
pasientjournalen. 
De medisinskfaglige delene av pasient-
journalene, herunder notater om 3 måneders 
kontrollundersøkeøser og ”årskontroller” er 
summariske og ikke tilstrekkelige. 

    
Datatilsynet  
    
Klagenemnda for 
offentlige 
anskaffelser 

   

    
Sivilombudsmannen  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

1) I tillegg til de kontrollsaker Riksrevisjonen har iverksatt i perioden, er Helse Vest pålagt løpende å sendes inn protokoller fra styremøter i 
Helse Vest RHF samt protokoller fra foretaksmøter i helseforetakene. 

 
 
 


