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Kontaktpersoner 
 

Virksomhet Navn Funksjon Telefon 
DSB Brit Flønes Antonsen Leder 95179625 
Sykehuset Østfold HF Terje Engvik HMS-sjef 95220128 

 
  
 
 
Bakgrunn for tilsynet 
 
Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse av 
regelverk på utvalgte områder. 
 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter: 
 

 
 - Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-  
tilsynsloven)  
 
- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr  
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter  
 
- Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr  
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Tema for tilsynet 
 
Oppfølging av revisjonen i 2018 
HMS/ kvalitet: 
   Rapporteringer 
   Avvikshåndtering 
   Interne revisjoner  
   Risikoanalyseprosess 
  
Håndtering av medisinsk utstyr: 
  

Opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr.
  

  
Vedlikehold av medisinsk utstyr: 
  

Forebyggende vedlikehold av medisinsk utstyr og 
eventuelle endringer i henhold til produsentens 
anbefaling 

   Restanser og registrering av reparasjoner 
   Statistikk og kvalitetsmål 
   Rapporteringer  
   Risikovurdering 
   Opplæring  
 
  
 
Resultater fra tilsynet 
  
I det etterfølgende beskrives generelt inntrykk og avviket som ble avdekket under tilsynet. 
 
  
 
 
Definisjoner 
 
Avvik: "Manglende etterlevelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift." 
 
Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke 
omfattes av definisjonen for avvik." 
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Generelt inntrykk 
 

IK / HMS 
 
Strukturen på internkontrollen ved HF er god. Godt samarbeid mellom HMS- og KV-avdelingene. 
Planlegging og gjennomføring av interne revisjoner er beskrevet i overordnet prosedyre (Dok.ID: 
D03382. 
Ansvaret for egen internkontroll og for planlegging og gjennomføring av eventuelle interne revisjoner 
er gitt til ledelsen i hver klinikk / avdeling. Det ble i løpet av 2017 foretatt intern HMS-revisjon ved 
blant annet avdeling for Medisinsk Teknologi (02.06.2017) og ved Teknisk avdeling – elektro 
(07.06.2017). Begge med det systematiske HMS-arbeidet som tema.  
Det ble under DSBs 2018 revisjon ikke avdekket noen avvik ved disse avdelingene, men notert 
forbedringsområder for begge avdelinger.  
Ved vår revisjon 2018 ble det avdekket avvik på opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr. Dette 
avviket er kvitert ut og lukket. HFet har nå i 2021 hatt en stikkprøve revisjon hvor det ikke ble 
avdekket avvik. 
Det utarbeides årlige HMS handlingsplaner med påfølgende rapporter. Revisjonsrapporter tas 
rutinemessig opp i AMU og eventuelle funn inngår i ledelsens gjennomgang. 
Risikovurdering beskrives i overordnet prosedyre (Dok.ID: D09060 Risikovurdering – krav til 
gjennomføring). 
 

Avdeling for Medisinsk Teknologi: 
Alt utstyr er registrert i Medusa og administreres herfra. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens 
anbefaling, egen erfaring og en risikovurdering basert på PMFU-modellen som gir en EMR-verdi som 
avgjør om et apparat skal ha planlagt vedlikehold (PV) eller ikke.  
Oversikten i Medusa viser en restanse på forebyggende vedlikehold på 1797 apparater som skulle vært 
vedlikeholdt i 2020. Dette har resultert i et etterslep på ca 23% på det planlagte vedlikeholdet. 
Av disse er det 78 apparater med restanse på 3år, 228 apparater med restanse på 2 år og 1164 på 1 år 
etter genererte oppdrag. Manglende forebyggende vedlikehold vil resultere i en vesentlig økning i 
risiko for akutte oppdrag med driftsstans som verst tenkelig resultat. 
 
 
 

Avdeling for behandlingshjelpemidler 
Alt utstyr er registrert i Medusa og administreres herfra. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens 
anbefaling. BHM forvalter rundt 25000 utstyrsenheter og ut i fra disse skal de ha PV på ca 666 utstyrs 
enheter. Etterslepet på PV (over 91 dager) er lite og oversiktlig. Pr d.d. har de utestående 46 enheter 
hvorav 40 er satt på verkstedet.  
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Avvik 1 
 
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:  
 
Beskrivelse: 
Helseforetaket har etterslep på vedlikeholdet av det elektromedisinsk utstyret. 
 
Regelverkshenvisning: 
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr  
§ 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner  
 
Kommentar: 
Etterslepet på planlagtvedlikeholdet (PV) av elektromedisinsk utstyr er økende. Etter revisjonen i 
2018 har etterslepet økt hvert år. Nå er etterslepet på ca 23% av registrerte apparater som skal ha PV. 
 
 
Oppfølging av tilsynet 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om en tilbakemelding med redegjørelse for 
hvordan avviket vil bli fulgt opp og angivelse av når avviket vil være lukket. 

   

Tilbakemeldingen sendes DSB innen 09.08.2021. 
 
  
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Brit Flønes Antonsen på e-post: postmottak@dsb.no eller per 
telefon: 33 41 25 00. 
  
 
 

  

mailto:postmottak@dsb.no
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Vedlegg 1  Deltakere 
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Brit Flønes Antonsen Leder DSB X X X 

Kjell Sæther Deltaker DSB X X X 

Sverre Granmark Avdelingssjef MTA X X  X 

Hans Petter S. Olsen Seksjonsleder MTA X X  X 

Grethe Korsnes Seksjonsleder BHM X X  X 

Tomasz Kowalkowski Serviceleder BHM X X  X  

Marit Flåskjer Kvalitetssjef KV X X  X 

Jonny Johansson Rådgiver Observatør X  X 

Christin Mathisen Rådgiver Observatør X    

Terje Engvik HMS-sjef HMS X X X 

Alexander Engdahl Ingeniør MTA  X  X  

Anette Louise Børresen Hovedverneombud    X  

      

 

 

 


