
 
 
HELSE VEST RHF 
 
 
NOTAT TIL STYRET 
 
 
OVERSIKT OVER TILSYNS-, KONTROLL- OG KLAGESAKER I PERIODEN 26.08.04 – 
30.09.04 
 
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 01.06.04 – 25.08.04  
- 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)  Det er ikkje motteke nokre saker frå 
Riksrevisjonen i perioden. 

 

    
Statens helsetilsyn 20.08.04 Landsdekkande tilsyn med 

abortnemndene 2004. Bakgrunnen for 
saka er at det er oppdaga svært ulik 
praksis i dei einskilde fylka når det 
gjeld verksemda i abortnemndene. Det 
er bedt om ei oversikt over kva 
helseføretak/sjukehus/institusjonar som 
gjer slike inngrep, og ei oversikt over 
personell som av samvitsgrunnar var 
fritekne frå å gjera slike inngrep. 
Svarfrist: Medio september 2004.  

Etter å ha henta inn 
opplysningar frå det 
einskilde helseføretak, er 
svar på førespurnad sendt 
7. oktober 2004. 

 09.09.04 Brev frå Helsetilsynet i Rogaland med 
oppsummering etter landsomfattande 
tilsyn med fødeinstitusjonar i 2004. 
Avvik ved Nordfjord sjukehus, 
Haukeland Universitetssjukehus og 
Odda sjukehus.. Det er varsla ein 
munnleg gjennomgong i møte med 
fylkeslegen 10.11.04. 

Sjå eigen post under 
administrerande direktør si 
orientering. 

 23.09.04 Brev frå Helsetilsynet i Rogaland. Med 
bakgrunn i oppseiing av driftsavtale frå 

Svar på førespurnad sendt 
05.10.04. Helse Vest vil 



gastroenterolog Harald Hart, er tilsynet 
uroa over eventuelle auka ventetider. I 
tillegg er det reist spørsmål ved kva 
Helse Vest gjer for å sørgje for at det 
ikkje blir krevja inn for høg 
eigenbetaling frå pasientar hjå private 
avtalespesialistar. 

følgje opp korleis 
ventetida utviklar seg når 
driftsavtalen løp ut 
01.01.05. Gjort greie for at 
det i gjeldande 
rammeavtale eksplisitt er 
uttrykt at det ikkje kan 
krevjast eigenbetaling 
utover det som følgjer av 
gjeldande reglar, og at 
Helse Vest følgjer opp 
enkeltsaker når ein blir 
merksam på dei. 

 29.09.04 Saka gjeld overbelegg ved 
korttidsavdelinga ved Sandviken 
sjukehus, og Helse Vest sitt ”sørgje 
for” ansvar. Det er bedt om ei utgreiing 
for kva tiltak Helse Vest vil setja i verk 
for å retta på forholda ved Sandviken 
sjukehus. Varsel om pålegg.  

Svarfrist: Snarast og 
seinast innan 1. desember 
2004. 

    
Arbeidstilsynet Det er ikkje motteke nokre saker frå Arbeidstilsynet 

i perioden. 
 

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

Det er ikkje motteke nokre saker frå KOFA i perioden. 

    
Sivilombudsmannen Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden. 
    
 
 
Del 2 
 
Tilsynsmyndigheit Dato for 

brev 
Kva saka gjeld Kommentarar/status 

Riksrevisjonen (1) Det er ikkje motteke nokre saker frå Datatilsynet i 
perioden. 

 

    
Statens helsetilsyn 27.08.04 I brev frå Helsetilsynet i Hordaland 

til Helse Fonna er det reist 
spørsmål ved om 
Rehabiliteringstenesta oppfyller 
lovpålagte plikter. Ut frå 
opplysningar som ligg føre, kan det 
sjå ut til at reduksjon i 
tenestetilbod inneber at pasientar 
som har rett til nødvendig 
helsehjelp, ikkje lengre får slik 
helsehjelp. Helse Fonna skal gjere 
greie for om Rehabiliteringstenesta 
gjev nødvendig helsehjelp til 

Svarfrist: 20. september 
2004.  



tilviste pasientar og om tidlegare 
oppstarta saker blir følgde opp ut 
frå pasientane sine behov for 
spesialisthelsetenester. 

 Medio 
september 
2004 

Oversending til helseføretaka av 
oppsummeringsrapport etter tilsyn 
med fødeinstitusjonar i Helse Vest 

Sjå ovanfor. 

 30.09.04 Brev frå helsetilsynet i Hordaland. 
Helse Fonna har gjort greie for kva 
som er gjort i høve til bekymringar 
for ambulansetenesta som Sauda 
kommune har omtalt i brev 6. og 7. 
mai 2004. Ut frå opplysningane 
som er gitt, legg Helsetilsynet til 
grunn at helseføretaket og 
kommunen samarbeider om å finne 
ei tilfredsstillande løysing. Saka 
avslutta frå Helsetilsynet si side.  

 

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

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. 

 

 26.06.04 Helse Førde. 
Taxi Transport AS deltok i ein 
anbodstevling for sjuketransport. 
Det er påpeikt at 
konkurransegrunnlaget er uklårt, 
og at tenesta blei utvida etter 
gjennomført konkurranse 
samanlikna med det deltakarane 
kunne sjå ut av dokumenta. 

 

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


