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Manglende oppmøte og oppfølging fra helseforetaket under tilsyn

Postadresse •  Postal address:
Postboks 55 NO-1332 Østerås
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Grini næringspark 13, 1361 Østerås
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www.nrpa.no
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Statens strålevern
-"lt> Norwegian Radiation Protection Authority

Vår dato

09.01.2012

Statens strålevern gjennomførte tilsyn med den medisinske strålebruken ved Helse Bergen HF i
perioden 15.-17.november 2011. Dessverre hadde Strålevernet store utfordringer med å få
gjennomført tilsynet i henhold til varslet tema og innhold i program. Dette var det to viktige årsaker
til:

1. Ledelsen ved helseforetaket møtte ikke til innkalt intervju, og ikke til åpningsmøte for
tilsynet.

2. Ledelsen møtte heller ikke opp for å presentere virksomhetens kvalitetssystem med tanke
på strålevern og HMS, og helseforetakets strålevernsorganisering. Presentasjonene var
etterspurft og avtalt i forbindelse med varsling og planlegging av tilsynet.

Tilsynet var blitt varslet i henhold til retningslinjer, og i tillegg i ekstra god tid; 2 måneder i forkant
av tilsynet. Alle relevante hensyn var blitt ivaretatt for å unngå unødvendig belastning på
helseforetaket ved f.eks. kolliderende tilsyn fra andre tilsynsmyndigheter og eventuelle
ekstraordinære hendelser/aktiviteter ved helseforetaket. Helseforetaket hadde således hatt god tid til
å planlegge og forberede seg til tilsynet. Det fremkom at det ikke forelå noen spesielle
omstendigheter som kunne forklare manglende oppmøte.

Strålevernet ser alvorlig på denne hendelsen og vi forventer at dere tar en gjennomgang av rutinene
for hvordan ledelsen i foretaket følger opp tilsyn.

Konsekvenser
Manglende presentasjoner og oppmøte fra helseforetakets ledelse medførte store vanskeligheter for
gjennomføring av tilsynet, som ble unødvendig tid- og ressurskrevende. I tillegg ble tilsynet innen
strålebehandling vesentlig redusert. Det ble blant annet ikke mulig å få verifisert helseforetakets
rutiner for oppfølging av alvorlige hendelser og avvik på en tilfredsstillende måte.

Bankkonto •  Bank account:
Bank: 8276 01 00494
IBAN: N076 8276 01 00494
Sw fi address:  UNBANOKK
Org.nr.: 867 668 292



Strålevernet ber Helse Bergen HF om en redegjørelse for hvorfor det avtalte programmet for
tilsynet ikke lot seg gjennomføre og hvilke tiltak som iverksettes for å hindre at lignende
skjer i fremtiden.
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Ji.

Ole Harbitz Gunnar Saxebøl
direktør avdelingsdirektør
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