
 
Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.05.04 – 31.05.04 
 
 
Del 1 i oversikten gjeld saker der det statlege tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har vendt seg direkte til Helse Vest RHF.  
Oversikten inneheld 

- nye saker tilsendt i perioden 01.05.04 – 31.05.04  
- eldre saker dersom desse ikkje var avslutta ved sist rapportering 

 
I del 2 er det tatt inn konkrete tilsynssaker som gjeld helseføretaka i regionen. Ein gjer merksam på at denne oversikten ikkje er fullstendig. Som 
det er gjort greie for i rapportering til styret i mars 2004, vil ein etablera rutinar som gir administrasjonen moglegheit til å ha ei komplett oversikt 
over desse sakene. Det er gjort avtale med fylkeslegane om at Helse Vest vert gjort til kopimottakar for deira korrespondanse med helseføretaka. 
 
 
DEL 1 
 
Tilsynsmyndigheit Dato for brev Kva saka gjeld Kommentarar/status 
Riksrevisjonen (1) 18.05.04 Riksrevisjonen gjennomfører i 2004 ein kontroll av dei 

kjøp dei regionale helseføretaka har gjort i 2003 frå 
ekstern revisor, og det er bedt om innsending av 
gjeldande revisjonsavtale. 
I tillegg er det bedt om innsending av ein oversikt over 
samla godtgjersle til revisor i 2003 både for 
føretaksgruppa som heilskap og for det einskilde føretak 
samt ein oversikt som syner fordelinga på ”revisjon” og 
”andre tenester”. I denne samanheng skal det og gjerast 
greie for art og omfang på det einskilde oppdrag i gruppa 
”andre tenester” og om oppdrag som overstiger kr. 
200.000,- har vært på anbod.  
Det skal og gjerast greie for om styret i det regionale 
helseføretaket eller helseføretaka har satt retningsliner 
for bruk av revisor som rådgjevar. I så tilfelle skal det 

Svarfrist: 10. juni 2004. 
Helseføretaka er tilskrevet for innsending 
av nødvendig informasjon. 

 1 



også gjerast greie for kven det er i føretaket som kan 
gjera slike avtalar. 

 28.05.04 Sakshandsaminga i samband med føretaksmøte i Helse 
Fonna 1. april 2004. 
Det er bedt opplyst kvifor innkalling til føretaksmøtet i 
Helse Fonna 01.04.04 vart gjort med ei frist som var 
kortare enn ei veke.  

Svarfrist: 18. juni 2004. 

    
Statens helsetilsyn  Det er ikkje motteke nokre saker frå Statens helsetilsyn i perioden.  
    
Arbeidstilsynet 07.05.04 Helse Vest har frå Arbeidstilsynet motteke informasjon 

om tilsynskampanje som vil bli gjennomført i 
sjukehussektoren i løpet av 2005. I brevet er det gjort 
greie for bakgrunnen for valet av sjukehussektoren, om 
kva tema tilsynet vil ha fokus på og om sjølve 
gjennomføringa av tilsynet. 
Tilsynet er retta mot pleie- og behandlingsavdelingar ved 
dei fleste av sjukehusa i landet. Eit overordna mål for 
kampanjen er å sikre at sjukehusa driv eit systematisk 
HMS-arbeid med gjennomføring av førebuande tiltak. 
Tilsynet har følgjande fem hovudtema: 

- organisering, kultur og teknologi 
- smittefare og handsaming av kjemikalie 
- psykiske og sosiale belastningar 
- omorganisering som ein utfordring for 

arbeidsmiljøet 
- ergonomiske belastningar 

Orientering er sendt helseføretaka samt 
dei private sjukehusa Helse Vest har 
driftsavtale med. Dei er gjort spesielt 
merksam på at Arbeidstilsynet ber om 
innspel dersom det er forhold ein meiner 
tilsynet bør vera klar over eller ta omsyn 
til ved planlegginga av kampanjen. 

    
Datatilsynet Det er ikkje motteke nokre saker frå Datatilsynet i perioden. 
    
Klagenemnda for 
offentlige 

Det er ikkje motteke nokre saker frå KOFA i perioden. 
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anskaffelser 
    
Sivilombudsmannen Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden. 
    
 
 
 
DEL 2 
 
Tilsynsmyndigheit Dato for brev Kva saka gjeld Kommentarar/status 
Riksrevisjonen (1)    
    
Statens helsetilsyn 23.04.04 Endeleg rapport frå tilsyn med Valen sjukehus. 

Tilsynet gjaldt i hovudsak i kva gra sjukehuset etterlever 
reglane i psykisk helsevernlova kapittel 2 og 3. Det er 
påpeikt tre avvik 
Eit stort tal pasientar er på sjukehuset på tvungent 
psykisk helsevern utan at kontrollkommisjonen har 
samtykket i at vernet kan vara ut over eitt år. 
I halvparten av sakene kor pasientane er på tvungent 
psykisk helsevern og kor det er gjennomført 3 månaders 
kontrollundersøking, er avgjerda om å halda fram det 
tvungne psykisk helsevern ikkje tilstrekkeleg grunngjeve 
og/eller dokumentert i pasientjournalen. 
Pasientjournalane er summariske og ikkje tilstrekkelege. 

Helse Fonna er bedt om å gje skriftleg 
tilbakemelding innan 31. mai 2004 på kva 
tiltak som vil bli satt i verk for å rette opp 
i dei påpeikte avvik. 
 
Tiltaksplan for å lukka avvik sendt 
Helsetilsynet i Hordaland 26. mai 2004. I 
planen er det gjort greie for kven som har 
ansvar for dei einskilde tiltaka, når dei 
skal vera gjennomførde og kva som pr 
dato er utført.  

 07.05.04 Oversending av rapport frå tilsyn med fødestova, Odda 
sjukehus 21. – 22. april 2004.  
Hovudkonklusjonen frå tilsynet er at verksemda ved 
fødestova i Odda er tilrettelagt og blir følgd opp slik at 
kvinner som skal føde her, får forsvarleg helsehjelp. 
Det er påpeikt eit avvik: I fleire pasientjournalar er 
dokumentasjon av vurderingar og tiltak før og under 

Det er bedt om tilbakemelding innan 1. 
juli 2004 med omsyn til kva tiltak 
helseføretaket vil setje i verk for å rette 
det påpeikte avvik. 
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fødselsforløpet ufullstendig. 
    
Datatilsynet Det er ikkje motteke nokre saker frå Datatilsynet i perioden. 
    
Klagenemnda for 
offentlige 
anskaffelser 

03.05.04 Helse Fonna. 
Norges Taxiforbund har på vegne av fleire leverandørar 
påklaga konkurranse med forhandling for sjuketransport. 
Klagen peiker mellom anna på at forhandlingane ikkje 
har vore ført i samsvar med regelverket og at innklaga 
har forsømt grunngjevingsplikta. 

 

 03.05.04 Helse Stavanger. 
Avgjersle i klagesak. Anbodskonkurranse om 
prosjektering av byggjearbeid ved sentralsjukehuset. Ved 
evalueringa av tilbodet frå klagar blei det sett bort i frå 
relevant dokumentasjon som gjaldt eit av 
tildelingskriteria. I grunngjevinga for at tilbodet frå 
klagar ikkje ble valt kom det fram at tilbodet var 
mangelfullt dokumentert i forhold til dette 
tildelingskriteriet.. Klagenemnda kom til at det var eit 
brot på regelverket at ein så bort i frå denne 
dokumentasjonen.  

 

    
Sivilombudsmannen Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden. 
    
 
 
 

1) I tillegg til dei kontrollsaker Riksrevisjonen har satt i verk i perioden, er Helse Vest pålagt jamleg å senda inn protokollar frå styremøta i 
Helse Vest RHF samt protokollar frå føretaksmøta i helseføretaka. 

 
 


