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Status tilsyn per første tertial - 1.5.2022 
 

Tilsynsmyndighet Revisjonstema Beskrivelse av 
avviket/lovbruddet/ 
pålegget 

Antall 
avvik 
gitt 

Antall 
åpne 
avvik 

Statsforvalteren i Innlandet Om SI sørger for at 
helsetjenesten til 
utlokaliserte pasienter 
blir utført i samsvar 
med aktuelle lovkrav 
slik at pasientene får 
en god pasient-
behandling. 

«Sykehuset Innlandet HF 
sørger ikke for at 
utlokaliserte pasienter ved 
Hamar sykehus får 
forsvarlige tjenester.»  
 
 

1 0 

Statsforvalteren i Innlandet i 
samarbeid med 
Statsforvalteren i Vestfold, 
Telemark, Agder og Viken 

Egenvurderingstilsyn 
BUP 

Egenvurderingene ble ikke 
brukt som grunnlag for å 
konkludere om det er 
lovbrudd, men det ble 
avdekket 
forbedringsområder, 
spesielt innen 
oppstartsfasen av 
behandlingen.   
 

  

 
Statsforvalteren i Innlandet 

Ivaretagelse av 
førerkortforskriften.  

Divisjon Elverum-
Hamar 2021, 
Medisinsk avdeling og 
Øyeavdelinge. 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Innlandet 
tilrettelegger ikke for at de 
ansatte kan overholde sin 
lovpålagte meldeplikt om 
førerett etter lov om 
helsepersonell § 34 
 
Meldeplikt om førerrett i 
lov om helsepersonell § 34 
overholdes ikke. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Statsforvalteren i Innlandet 

Ivaretagelse av 
førerkortforskriften. 

Divisjon psykisk 
helsevern, DPS Gjøvik, 
poliklinikk Hadeland  

Sykehuset Innlandet har 
ikke systemer for å 
etterprøve om lovpålagt 
meldeplikt om førerett 
etter lov om 
helsepersonell § 34 blir 
overholdt. 
 
Meldeplikt om førerett 
etter lov om 
helsepersonell § 34 
overholdes ikke.  

2 2 
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Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Revisjon av 
helseforetakets 
systematiske helse-, 
miljø- og sikkerhets-
arbeid 
(i utvalgte enheter i 
flere divisjoner) 
2018 og 2020 

«Gruppe 2-rom» 
De avvik i elforsyningen 
som risikovurderingen i 
2014 avdekket med høy 
risiko, er ikke lukket. 
(avvik 1 i 2018) Avviket 
videreføres fra 2018  
 
Status: Sykehuset 
Innlandet har fått utsatt 
svarfrist til etter 
pandemien med å levere 
tilstrekkelig detaljert 
fremdriftsplan slik at 
avviket kan lukkes. Den 
overordnede 
langtidsplanen er at 
strømforsyning til gruppe 
2-rom skal være 
oppgradert innen 2026.  
 

3 1 

Arbeidstilsynet  Tilsyn av inneklima, 
arbeidsplasser og 
arbeidslokaler – 
toalett og 
arbeidsplasser og 
arbeidslokaler – 
gulvareal 
2016 

Divisjon Lillehammer, 
Medisinsk avdeling – 
kreftenheten (2016) 
 
Status: Avviket er ikke 
lukket på grunn av planer 
om ombygging av lokalene 
ikke er iverksatt. 

 3 3 

Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet 
gjennomførte i 2021 
to tilsyn innenfor 
divisjon Psykisk 
helsevern for å bidra 
til at virksomheten 
arbeider systematisk 
med helse, miljø og 
sikkerhet. 

Psykiatrisk Avdeling, 
døgnavdelingen. Dette 
tilsynet resulterte i tre 
pålegg om uheldige 
belastninger, manglende 
opplæring om vold og 
trusler og plan for bistand 
fra Bedriftshelsetjenesten.  
 
 

3 0 

Branntilsynet Brannvesenet fører 
tilsyn med særskilte 
brannobjekter 
 

SI Gjøvik – pålegg om å 
utarbeide brannstrategi og 
sprinkleranlegg. 
 

2 2 

Branntilsynet Brannvesenet fører 
tilsyn med særskilte 
brannobjekter 
 

SI Lillehammer – pålegg 
om å utarbeide 
brannstrategi og 
sprinkleranlegg. 
 

2 2 

Branntilsynet Brannvesenet fører 
tilsyn med særskilte 
brannobjekter 
 

SI Elverum pålegg om 
sprinkleranlegg. 
 

1 1 
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Branntilsynet Brannvesenet fører 
tilsyn med særskilte 
brannobjekter 
 

SI Reinsvoll pålegg om 
sprinkleranlegg. 
 

1 1 

Branntilsynet Brannvesenet fører 
tilsyn med særskilte 
brannobjekter 
 
 

Felles brannvesen for 
Hamar, Stange og 
Ringsaker hadde tilsyn 
med Løbakk 3.desember 

2 2 

Totalt antall avvik    24 17 

 
 


