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Styresak nr.:  59-21  Sakstype:  Orienteringssak  

Saksnr. arkiv: 20/00862    
 
 

 

 

Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  

 
 

DSB har gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfolds forebyggende arbeid og etterlevelse av 
lov og forskrift på utvalgte områder som gjelder HMS, kvalitet og sikker bruk av elektro-
medisinsk utstyr. Det ble avdekket 1 avvik knyttet til etterslep på planlagt periodisk 
vedlikehold. 

 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret tar rapporten etter tilsynet fra DSB til orientering 
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at det utarbeides en plan for lukking av avvik 

 
 
 
Sarpsborg, den 30.08.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport fra tilsyn: 02.06.2021-04.06.2021 datert 07.06.21 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Rapporten etter tilsynet danner grunnlag for et forbedringsarbeid med tiltak på kort og lang sikt 
for å sikre etterlevelse av lov og forskrift. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 
bedt om en tilbakemelding innen utgangen av september med en plan for hvordan avviket vil bli 
fulgt opp og angivelse av når avviket vil være lukket. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomførte tilsyn med Sykehuset Østfold (SØ) 
2. til 4. juni 2021. Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid 
og etterlevelse av regelverket på utvalgte områder som HMS/kvalitet, opplæring i sikker bruk av 
medisinsk teknisk utstyr (MTU) og melderutiner, risikovurdering og periodisk vedlikehold av MTU, 
forebyggende vedlikehold på elektrisk utstyr og installasjoner og interne beredskapsplaner. 
 

DSB har vurdert at strukturen på internkontrollen ved SØ er god. Det er godt samarbeid mellom 
HMS-sjefen og Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen. Planlegging og gjennomføring av interne 
revisjoner og krav til gjennomføring av risikovurdering er beskrevet i overordnet prosedyre. 
Ansvaret for egen internkontroll og for planlegging, gjennomføring og oppfølging iht. forskrift for 
ledelse og kvalitetsforbedring er videreført til ledelsen i hver klinikk / avdeling. 
 

Det utarbeides årlige HMS handlingsplaner med påfølgende rapporter. Revisjonsrapporter tas 
rutinemessig opp i AMU og eventuelle funn inngår i ledelsens gjennomgang. 
 

Tidligere påvist avvik fra 2018 på opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr er lukket. Det er i 
2021 gjennomført en stikkprøvekontroll med internrevisjon, hvor det ikke ble avdekket avvik. 
 

Tilsynet ble gjennomført ved medisinskteknologisk avdeling (MTA). Eksterne tilsyn som DSB 
gjennomfører er systemrettet ved at man undersøker om dokumenter i kvalitets- og HMS-arbeidet 
er underlagt et internkontrollsystem, om dette systemet er dekkende for kravene i lover og 
forskrifter og om aktiviteter foregår i tråd med beskrivelsen i interne prosedyrer. Verifisering 
foregår gjennom observasjoner og intervjuer av ledere og medarbeidere. 
 

Det ble avdekket 1 avvik innenfor de områder, som ble vurdert i løpet av tilsynet, i forhold til krav i 
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner: 

Avvik: Helseforetaket har etterslep på vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret. 
 

Etterslepet på planlagt vedlikehold (PV) av elektromedisinsk utstyr er økende og på tidspunktet for 
tilsynet fra DSB utgjør det 23 % av registrerte apparater som skal ha periodisk planlagt vedlikehold. 
Alt utstyr er registrert i Medusa og vedlikeholdes ut ifra produsentens anbefaling, egen erfaring og 
en risikovurdering basert på PMFU(PrioriteringsModellForebyggendeUnderhold), som avgjør om 
et apparat skal ha planlagt vedlikehold (PV) eller ikke. Oversikten i Medusa viser en restanse på PV 
på 1797 apparater som skulle vært vedlikeholdt i 2020. Manglende forebyggende vedlikehold kan 
resultere i økt risiko for akutte oppdrag med driftsstans som verst tenkelig resultat. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør ser positivt på at eksterne tilsyn bidrar til å avdekke områder hvor det er 
fare for svikt og behov for å iverksette forbedringstiltak. Administrerende direktør vurderer at det 
må utarbeides en plan for tiltak både på kort og lang sikt for å lukke avviket og redusere risiko for 
driftsstans med konsekvenser for klinisk drift. 


