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Går til:  

 
Styremedlemmer 

Selskap: Helse Vest RHF 
Dato skriven:  10.11.2004   
Frå: 
Sakshandsamar: 
Saka gjeld:  

Administrerande direktør Herlof Nilssen 
Ivar Eriksen 
Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.10.04 - 
31.10.04 

 
Styresak 087/04  
Administrerande direktør si orientering pkt 9 

 
Styremøte 24.11.2004 

  

 
 
Bakgrunn 
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 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. 
 
Helse Bergen har utarbeid 
utkast til tiltaksplan. Helse 
Vest og Helse Bergen har 
gjennomført eit møte, og 
Helse Bergen vil med 
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bakgrunn i møte lage ein 
revidert tiltaksplan. Helse 
Vest skal ha eit møte med 
Helsetilsynet i saka før 
endeleg svar blir sendt i god 
tid før 01.12.04. 

    
Arbeidstilsynet Det er ikkje motteke nokre saker frå 

Arbeidstilsynet i perioden. 
 

    
Datatilsynet 06.10.04 Som ledd i sitt tilsyn med 

helsesektoren gjennomfører 
Datatilsynet tilsyn med dei 
regionale helseføretaka. Formålet 
med tilsynet er å klargjere dei 
faktiske forhold når det gjeld bruk 
av nettsentrisk journalsystem og få 
klargjort kva formar for samdrift 
av journalsystem som ligg føre i 
regionen  

Svar på førespurnad sendt 
01.11.04. I svaret er det gjort 
greie for den faktiske 
situasjonen. I tillegg er det 
mellom anna peikt på at Helse 
Vest på vegne av Nasjonal 
IKT allereie i mars 2003 
oppsummerte dei medisinske 
behov for tilgang til 
elektronisk pasientjorunal, 
utdjupa opne 
problemstillingar kring dette, 
ba om nødvendige 
avklaringar og presentert eit 
konkret forslag til 
løysingpeikt på at. Det er 
dessverre ikkje motteke noko 
svar på dette brevet. Purring 
sendt 25.04.04. 

    
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 
Riksrevisjonen i perioden. 

 

    
Statens helsetilsyn 11.10.04 Helse Førde HF 

I brev frå Helsetilsynet i Sogn og 
Fjordane er det vist til vedtak om 
endringar i det kirurgiske tilbodet 
ved sjukehusa i Lærdal og Eid. 
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Fylkeslegen peiker på at dette vil 
få konsekvensar for turnuslegane si 
teneste, og ein ber om ei vurdering 
av kor mange turnuslegar Helse 
Førde HF kan ta imot i framtida og 
korleis desse skal fordelast mellom 
sjukehusa og ei vurdering av 
korleis turnustenesta som vert 
tilbydd samsvarar med krava i 
gjeldande regleverk for 
turnusteneste for legar. 

    
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. 
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