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Branntilsyn Hammerfest sykehus 2013
Saksbehandler:
Dato:

Drift og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad
30. oktober 2013

Sammendrag
Det ble gjennomført branntilsyn ved Hammerfest sykehus i perioden 8.-12. April 2013. Dette
resulterte i 11 avvik og 2 anmerkninger. Disse var konstruktive og av organisatorisk art.
Foretaket har i 2012-13 prioritert varslingsanlegg og ledelyssystemer i Hammerfest og ROSanalyser, samt praktiske brannøvelser var planlagt høsten 2013. Alle avvik og anmerkninger
vil være lukket i løpet av 2013. Dette betyr ikke at vi er i mål bygningsteknisk, men dette vil
prioriteres de kommende år.
Bakgrunn
Hammerfest Brannvesen hadde tilsyn ved Hammerfest sykehus 8.-12. April 2013. Forrige
tilsyn ved Hammerfest sykehus ble avholdt 17.01.2011. Hensikten med årets tilsyn/revisjon
var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med
brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering
av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av
utbrutt brann.
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt kontroller på objektet,
samt intervju for å verifisere at kraver oppfylt.
Vurdering
Brannvesenet har vært en god samarbeidspartner ifm tilsynet og de avvik/anmerkninger som
ble gitt var konstruktive. Tilsynet resulterte i 11 avvik og 2 anmerkninger.
Foretaket har fått avvik/anmerkninger av organisatorisk art, mens det på det bygningstekniske
ikke kom avvik/anmerkninger, med unntak av noen enkle karm/dørblad. Dette har vært en
bevist plan, der man sikrer bygget gjennom brannvarslingssystemer og ledelys, før arbeidet
med ROS-analysering og praktiske øvelser prioriteres. Det betyr ikke at alt er tilfredsstillende
byggteknisk, men dette vil bli prioritert i kommende år.
Helse Finnmark HF har gjennom svar av 15.5.2013 forklart vårt syn på avvik og
anmerkninger. Dette resulterte i tilsvar fra Brannvesenet av 24.6.2013, med varsel om pålegg.
De lukker her alle avvik unntatt 2, 3 og 7. Disse avvikene fikk vi pålegg om å lage en
framdriftsplan for lukking av og dette skal leveres skriftlig til Brannvesenet innen 11.7.2013.
Dette er gjort i vårt tilsvar av 11.7.2013. I dette tilsvaret har vi bestridt gyldigheten av avvik 2,
som omhandler lovligheten av vår brannvernorganisering. Dette mener vi ikke er riktig og har
bedt tilsynet om ytterligere dokumentasjon på sin påstand.
Avvik 3, som omhandler ROS-analyser for hele klinikk Hammerfest, har vi gitt
tilbakemelding om at skal være lukket innen 31.12.2013. Arbeidet med dette pågår.
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Avvik 7, som omhandler øvelser og opplæring, har vi gitt tilbakemelding om at skal være
lukket innen årets utgang, med hovedvekt i september og oktober. Arbeidet med dette er
igangsatt.
Foretaket har ikke mottatt noe tilsvar fra Brannvesenet på vår siste tilbakemelding. På det
grunnlag antas vårt svar å være dekkende, selv om dette ikke kan garanteres.
Risikovurdering
Helse Finnmark HF kan ikke leve med avvik fra noen tilsynsmyndighet og arbeidet med
lukking av disse må derfor ha høy prioritet. Påleggene knyttet opp mot avvik fra etterlevelse
av lovkrav og kan også være forbundet med farefull drift. På bakgrunn av dette har Helse
Finnmark HF viet dette stort fokus.
Budsjett/finansiering
Alle tiltak som er blitt iverksatt siden 2010 har blitt gjennomført innenfor budsjett. Det vil
være behov for å prioritere flere bygningsmessige tiltak i de kommende år, og dette skal
gjennomføres innenfor tildelte investeringsmidler til bygg. Det utarbeides en plan og budsjett
for dette, som skal innpasses i budsjett 2014 - 2016.

Vedlegg
• Brannvernrapport Hammerfest av 23.4.2013
• Svar fra til Hammerfest brannvesen av 15.5.2013
• Varsel om pålegg fra Hammerfest brannvesen av 24.6.2013
• Svar til brannvesenet fra HFHF av 11.7.2013
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HAMMERFEST

~KOMMUNE

Brann

Helse Finnmark
Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST

Vår ref

Deres ref:

Saksbehandler

Dato

2010/1728-6/22/9

Kjetil Pedersen

Arild Johansen
78402626 / 91128791

19.04.2013

Tilsynsrapport Helse Finnmark.
Hammerfest kommune gjennomførte branntilsyn mandag - fredag 08 - 12.04.2013 i ovennevnte
objekt.
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §
13 annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMSlovgivningen.

Tilstede ved tilsynet:
Brannvernleder:

Kjetil Pedersen

For virksomhetIbruker:

Kjell-Arne Larsen lokal brannvern koordinator
Per - Erik Breivik elektriker Helse Finnmark
Bjørn Hugo Mortensen tømrer Helse Finnmark

For eier:

Ikke møtt(Ivar Greiner presse ansvarlig møtt på sluttmøte)

For brannvesenet:

Arild Johansen, Gerd Isaksen, Arne Myrseth, Kjetil
Myrvoll, Frank Rune Ellingsen

Postadresse
Hammerfest kommune
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Besøksadresse
Finnmarksveien 70
www.hammerfest.no

Telefon
78402000
Telefaks
784025 17

Bank
7592.05.00080
Org.nr
964830533
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A n d re opplysninger:
I
Tilsynsobjekt
Helse Finnmark
Adresse
ITlf.:
Sykehusveien 35
Faks:
Type virksomhet
Sykehus, Akuttmottak, Dagpost, Barsels avd. Kir. avd.
og Medisinsk avd. Operasjons avd. Intensiv avd.
Antall ansatte Antall senger
Antall rom
Mer enn 700
(mange
korttidsansatte
og
deltidsansatte)

Eier av bygg/anlegg/forretning
Helse Finnmark Hf
Adresse
ITlf.:
Sykehusveien 35
Faks:
Byggeår Grunnflate Gnr.JBnr. Antall etasjer
U+5
22/9
1956
52758 m2

Byggeforskrift
19490 19690 19850 19870 19970
Det fInnes bygningsarbeider som er utført etter
samtlige forskrifter, Dermed så må selve arbeidet
tidsfestes for å fInne hjemmelsgrunnlaget for krav.
Krav om oppgradering til dagens krav påhviler alle
arbeider av vesentlig betydning for bygningen.
Ferdigattest (Ja/nei)
Midlertidig
Objekt kategori
A Sykehus pleieinstitusjon der deler av pasientgruppen
brukstillatelse
trenger assistanse i en evakueringssituasjon.
Annet
Materiale i bærende konstruksjoner
Plass støpt betong fundament, bærende dragere i plass
støpt betong, delevegger i murverk, tegel og leca.
Lettvegger, treverk og stålstendere gips.

Innledning
Hensikten med tilsynet/revisjonen var å vurdere om eier/virksomhetibruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en
helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og
konsekvenser av utbrott brann. Et slikt tilsyn/revisjon er ikke en tilstandsrapport for objektet.
Tilsynet/revisjonen omfattet blant annet undersøkelse av:
At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
om forebyggelse av brann
At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig, at mål på sikkerhetsområdet
blir etterlevd, slik som beskrevet i egne målsetninger.
Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt kontroller på objektet, samt
intervju for å verifisere at kraver oppfylt.
Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: 17.01.20 11 Varsel om pålegg.
Oppfølging og tilsyn høsten 2012 ble avlyst av brann- og redningstjenesten på grunn av sykdom.
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Generelt
Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: "Hammerfest sykehus" ved Helse Finnmark i dag kalt
Klinikk Hammerfest et bygg med lange tradisjoner, bygget blei reist etter siste krig og de første
delene av bygningen ble tatt i bruk høsten 1956, etter den tid så har bygget vokst, blitt utvidet,
tilbygget tilpasset drift osv. Et forhold som vi også må forholde oss til i dag, det kan ikke
forventes å finne alle forhold oppgradert iht. dagens krav. Slike oppgraderinger er en lang
prosess og den er svært omfattende.
Eier må også ta noen avgjørende beslutninger for hvor skal standarden ligge, hva er viktig
sikkerhetsmessig. Hva kan aksepteres og hva er ikke akseptabelt.
Bygget har ikke alltid vært fulgt opp av eier slik det skulle vært gjort. Noe som har skapt store
etterslep på vedlikehold og tekniske oppgraderinger noe som er påkrevd dersom bemanningen
skal reduseres.
Forhold som kan virke misforstått av eier er:
Å oppgradere tekniske forhold som ledelys og brannvarsling er svært bra for tidlig varsling. Samt
for å ta riktige beslutning og for å komme seg ut i sikkerhet så raskt som mulig.
På et sykehus med pasienter så er det mange som må ha hjelp for å komme seg ut, det kan være
sengeliggende, pasienter med benbrudd og nyopererte osv.
I en slik sammenheng så er det kun personellet i bygningen som kan gjøre den jobben.
Forutsetningen er at de har opplæring og at de har øvet/trenet på situasjonen.

Definisjoner:
AVVIK:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING:
Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og
sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet (i uprioritert rekkefølge):

Avvik l:
Mål for virksomhetens HMS - arbeide. (skal dokumenteres)
Avvik fra:
Internkontroll forskriften §5, 2.1edd punkt 4
Kommentar:
Virksomheten har satte målsetninger for eget HMS arbeid. Målsettinger ble belyst i Plania
virksomhetens IKT system.
Tilsynet avdekker sprik mellom egne mål og oppnåelse av egne målsetninger.
Det vises til gjennomføring av ROS analyser, gjennomføring av opplæring, gjennomføring av
øvelser.
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Avvik 2:
Er det laget kart Ibeskrivelse som viser hvordan ansvar, myndighet og oppgaver innen
HMS - arbeide er fordelt. (skal dokumenteres)
Avvik fra:
Internkontroll forskriften § 5, 2.ledd punkt 5
Kommentar:
Det laget organisasjonskart og beskrivelse som viser hvordan ansvar, myndighet og oppgaver
innen HMS - arbeidet er fordelt kartet som er laget av brannverngruppen er lovmessig helt
korrekt utarbeidet og denne er også hj emlet i lov og forskrift.
Organisasjonskart som i daglig drift, setter brannvernleder på sidelinjen er ikke dekkende i
forhold til lov og forskrift.
Tilsynet lrevisjonen kan ikke se at eier har delegert myndighet til brannvernleder (skal
dokumenteres, instruks underskrevet arbeidskontrakt med delegert myndighet).
Det er ikke funnet dokumentasjon for at eier har sørget for tilstrekkelig handlings rom og
beslutnings rom for brannvernleder(skal dokumenteres, bevilget et økonomisk handlings rom for
å gjennomføre nødvendige beslutninger og tiltak for å tilfredsstille lovens og forskriftens krav).
Organisasjonskart som er i daglig bruk strider med lovpålagte krav iht. lov om brann og
eksplosjonsvern.

Avvik 3:
Kartlegging av farer og problemer og vurderer risiko, samt utarbeider planer og gjennomfører
tiltak for å redusere risikoforhold (skal dokumenteres).
Avvik fra:
Internkontroll forskriften § 5, 2.ledd punkt 6
Forebyggende forskriften §§ 3-3, 3-1
Kommentar:
Foretaket utarbeider ROS analyser på avdelingsnivå, men det settes ikke inn kompenserende
tiltak og så lages en ny analyse for å vise reduksjon ved innsatte tiltak.
Det er ikke dokumentert i IK noe om akseptkriterier fra ledelse i foretaket/virksomheten.
Akseptkriteriet er avgjørende for hvilke tiltak som gjøres og hva som kan aksepteres.
Analysene blir svært mangelfulle, for de avdelingene som har gjennomført ROS analyse.
Det er kun to avdelinger som kunne (dokumentere) legge fram gjennomførte ROS analyser.
Hele foretaket må gjennomføre en ROS analyse som omfatter hele Klinikk Hammerfest.
Det forventes at denne analysen synliggjør det som er satt inn av tiltak eller som må settes inn av
kompenserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i virksomheten.

Side 5 av 5

Avvik 4:
Lagring av brannfarlig vare, Innmelding av farlig stoff.
Avvik fra:
Forebyggende forskriften § 3-1
Forurensningsloven § 12
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg
som benyttes ved håndteringen § 12
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 9
Kommentar:
Innmelding av farlig stoff er mangelfullt. Innmelding via"ALT INN".
På type stoffer og mengder. Eksempelvis registrering av tanker og beholdere av:
Fyringsolje.
Diesel.
Sveisegasser brennbare.
Sveisedekkgasser.
Malingsprodukter, tynnere m.m
Lystgass.
Oksygen.
Anleggsbeskrivelse, anleggsdokumentasjon, tegninger, sonekart og kontroller av anlegg,
intern/eksterne kontroller. Kart for områder med ex. installasjon og dokumentasjon for brukte
komponenter i installasjonen. Virksomheten må dokumentere hvem som er anleggsansvarlig og
om vedkommende innehar tilstrekkelig kompetanse for denne anleggstypen.

Avvik 5:
Byggesak og øvrig saksbehandling
Avvik fra:
Forebyggende forskriften § 3-1
Kommentar:
Virksomheten kan ikke vise til at det gjennomføres innsending av bygge melding ved
bygningsarbeider som innebærer endringer av branneelIer.
Slike bygningsarbeider er søknadspliktig til bygningsmyndighetene, det vises til skjerping av
forskrifts krav. Manglende søknader kan føre til bøtelegging.

'.
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Avvik 6:
Brannvesenets innsatsmuligheter

Avvik fra:
Forebyggende forskriften § 3-1
Kommentar:
Brannvesenets innsatsmuligheter: Redning av personer via rømningsvei ut på tak. Virksomhet
må dokumentere med skriftlig forpliktende avtale denne løsningen med evakuering via tak, og
bruk brannvesenets høyde materiell som skal ut. For å gjennomføre sikker rømning/evakuering
over tak fra avd. Kir.A. og fra søsterhjem 3 etg. mot nord, rømning via vindu ut på tak.

Avvik 7:
Opplæring og brannøvelser
Avvik fra:
Forebyggende forskriften §§ 3-3, 3-1
Internkontroll forskriften § 5, 2.ledd punkt 2
Kommentar:
Opplæring og brannøvelser: Er mangelfull og virksomheten har ingen god dokumentasjon på
utført opplæring, utførte øvinger, hva inneholdt øvingen av momenter, noe som vil være
varierende fra avdeling til avdeling. Øvinger skal ta utgangspunkt i realistiske hendelser som kan
oppstå/inntreffe og der personellet blir øvet i å takle slike situasjoner som kan oppstå. Opplæring
og øvelser skal dokumenteres, lovens kraver et minimum på minst to øvelser pr år, og det
forutsettes at virksomheten gjennomfører opplæring og øvelser før vikarierende personell settes
inn i fullverdig tjeneste.

Avvik 8:
Ytterligere sikringstiltak og beredskap (skal dokumenteres)
Avvik fra:
§ 14, Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg
som benyttes ved håndteringen.
Kommentar:
Ytterligere sikrings tiltak ved forlegging av pasient/er på korridor, hva er kompenserende tiltak,
når skal det iversettes tiltaket og hvor stort er tiltaket.
Hva er kompenserende tiltak når det utplasseres 02 på avdelinger i flasker, hva er
beredskapstiltaket, hvem har ansvaret?
02 som slippes ut vil være med på å øke brannfaren betraktelig.
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Virksomheten må dokumentere at beredskapen er god nok i forhold til dette med at mottakelsen
også skal operere brannvarslingssystemet og de skal også ta i mot akutt pasienter.
Er det tatt hensyn til samtidlighetskonflikter med kritiske pasienter i mottakelsen og brannalarm?
Hvem har første prioritet pasienten eller alarmen?
Virksomheten må dokumentere at dette forholdet er godt nok iht. opplæring, øving,
gj ennomføring av øving.
Deltakelse ved opplæring, øving/trening.
Trening på samtidlighet ved brannalarm - mottak av akutt pasient.
Har personellet kunnskap nok til å håndtere og ha ansvaret for situasjonen inntil nødvendige
resurser kommer personellet til unnsetning.
Virksomheten må via ROS analysen vise til at driften er sikker nok og at sikkerheten i bygningen
er god nok også ut over normal arbeidstid mellom kl: 0700 - 1600.

Avvik 9:
Slutter dørene godt inntil karm/dørblad.
Avvik fra:
Forebyggende forskriften §§ 2-4, 2-1
Kommentar:
Under tilsynet ble det avdekket dører med skader, dører med handklær i døråpningen, dører med
skadede terskler m.m.
Virksomheten må skaffe seg oversikt hvor de må sette inn tiltak for å etterkomme krav i lov og
forskrifter iht. tetthet mellom branneeIler, seksjoneringer m.m.

Avvik 10:
Rømningsveier, særlig foran nødutgang dører, holdt fri for snø.
Avvik fra:
Forebyggende forskriften §§ 2-1, 2-3
Kommentar:
Rømningsvei til tak er ikke ryddet for snø.

Avvik 11:
Har virksomheten har ikke gitt tilbakemelding på utbedringer / lukking av avvik! pålegg som
brannvesenet har gitt tidligere?
Avvik fra:
Forebyggende forskriften §§ 2-1, 3-1
Kommentar:
Brannvesenets krav om skjerpede instrukser ved plassering av pasienter i rømningsvei (på
korridor). Er virksomheten klar over at når pasienter legges i rømningsvei så endres tilgjengelig
rømningstid for pasienten, pasienter på rommene må vente til rømningsvei er ryddet.
Har virksomheten lagt inn kompenserende tiltak for å forsinke brannutviklingen?
Er alle dører til pasientrom uten handklær slik at ikke brannrøyk kommer inn på pasientrom eller
ut i korridor.
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Anmerkninger
Følgende anmerkninger ble avdekket under tilsynet (i uprioritert rekkefølge):

Anmerkning 1:
Internkontroll status ved tilsynet.
Kommentar:
Dokumentasjon av tekniske anlegg som brannalarmanlegg og nødlysanlegg. Her er det snakk om
nye anlegg som er under overlevering, så langt så ser dette meget bra ut.
På det organisatoriske plan så viser internkontrollen store mangler på opplæring, ansvarlig for
opplæring, ansvarlig for gjennomføring og dokumentasjon på gjennomføring.

Anmerkning 2:
Sprinkler anlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert.
Kommentar:
Klinikk Hammerfest innbefatter mange forskjellige anlegg og anleggstyper, virksomheten har
manglende dokumentasjon på flere av anleggstypene.
Virksomheten må skaffe seg oversikt over de krav som stilles til virksomheten
Krav til dokumentasj on
Krav til vedlikehold
Krav til service
Krav til oppfølging av servicerapporter som avdekker feil og mangler.
Hvordan virksomheten iverksetter tiltak for å rette opp feil og mangler.
Hvordan virksomheten kontrollerer utført retting av feil og mangler.

Andre forhold
Deltakerne under tilsynet/revisjonen har vært åpne, fortalt sannheten, vist virkeligheten, gjør ikke
forsøk på å dekke til eller gjemme bort feil og mangler.
Deltakerne har gitt oss stor tillit og vist stor tillit noe som har gitt en god dialog under tilsynet.
Vi blir møtt på en hyggelig måte på avdelingene og personellet etterlyser øvinger og opplæringer
som er relatert til de utfordringer som de har i sitt daglige virke.
Virksomheten bør bruke alt som kommer inn av informasjon og innspill på å styrke
virksomhetens evne til å håndtere kritiske situasjoner.
Virksomheten er kjent med at brann- og redningstjenesten er innsatts styrke ved branner og andre
ulykker og uhell. Vår internkontroll er tuftet på at dersom vårt personell kommer til skade ved et
kjemikalie uhell/ulykke så skal vi bli renset av deres personell og rensestasjon.
Kan dere dokumentere hvem som har opplæring, hva opplæringen går ut på og at det er
gjennomført treninger/øvinger i bruk av rensestasjon.
Hvor ofte skal slike øvinger /treninger gjennomføres?
Hvem er ansvarlig for at dette gjøres?
Hvem er kontrollinstansen for innmelding av gjennomførte øving /treninger?
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Oppsummering/avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjenomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten. Tekniskerom, tavlerom og sikringsskap var ryddige og
rengjort, noe som er svært positivt for oss som tilsynspersonell.
Etter rapporten så settes det inn bilder tatt undre tilsynet/revisjonen.

Bilder fra funn under tilsynet/revisjonen: 9 - 10. april 2013.

Lagring i rømningsvei.
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Rømningsvei over tak, rydding av snø?

Skap eller branndør?
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Bakside av foregående bilde.

Skap i rømningsvei spiser opp kravene til fri sikker bredde og til sikker evakuering.
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Skadet branndør, tetter ikke, tilfredsstiller ikke krav til tetthet inne i konstruksjonen.
Og døren fungerer ikke iht. gjeldende krav.
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Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.
Fremdriftsplanen oversendes til Hammerfest kommune brann- og redningstjenesten
forebyggende avd. Pb 1224/K 9616 Hammerfest innen 21.05.2013

Med hilsen
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Arild Johansen
Avdelingsleder forebyggende

Hammerfest Brann og redning
Risvågveien 3, 9600 Hammerfest
Forebyggende avdeling
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OVERSKRIFTTilsynsrapport Helse Finnmark.

Tekst.Våre kommentarer svares på i stigende rekkefølge,og starter med avvik1.
Avvik 1: Internkontrollforskriften § 5-2.
Sprik mellom egne mål og oppnåelse av egne målsettninger.
Vi har prioritert de tekniske anleggene ,og som et resultat av dette har det organisatoriske blitt
lidende.
Avdelingslederne/enhetsledere har fått kursing i hvordan ROS-analysene utføres.
Klinikksjefen skal pålegge enhetsledere/avdelingsledere og utføre ROS-analysene.Disse analysene
danner da grunnlaget for de interne avdelingsvise brannøvelsene.Interne øvelser skal evalueres etter
utførelse.
Vi skal sørge for at ansatte får kunnskaper i bruk av slukkemateriell som er tilgjengelig på
sykehuset.
Avdelingsledere/enhetsledere skal pålegges å følge opp hvem som møter på disse øvelsene.
Ansatte i HF er pliktig til å delta i brannvernarbeidet.
Nytilsatte skal av sine ledere bli informert om hvilke rutiner som gjelder.De må også signere på
informasjonen som blir gitt.
Vi har også mnd egenkontroller hvor enhetsledere/avdelingsledere sjekker avdelingens
brannmateriell ,også rømmningsveiene .I denne kontrollen registreres også feil/mangler på
eks.kaffetraktere og vannkokere.
Hva som er beskrevet som vår kommentar til avvik 1 er noe som gjøres hele året.Avdelingsvise Ros
analyser gjøres en gang i året,og egenkontroller utføres en gang i mnd. Disse blir så lagt inn i
”Plania” som er vårt arbeidsverktøy og er tilgjengelig for tilsynsmyndigheter.
Avvik 2 .Interkontroll forskriften §5,2.ledd pkt.5
”
Svar:
Brannvernleder er organisatorisk plassert i Avdeling for forvaltning og utvikling, i Senter for drift og eiendom (SDE).
SDE er et foretaksovergripende senter i Helse Finnmark, som server hele foretaket og har et delegert totalansvar for all
bygningsmasse og utstyr.
Avdelingsleder for forvaltning og utvikling har det rene arbeidsgiveransvaret for brannvernleder og SDE er organisert
med 5 avdelinger, rett under Drift- og eiendomssjefen. Drift- og eiendomssjefen sitter i direktørens ledergruppe.
Vedlagt er organisasjonskartet til Senter for drift og eiendom.
Administrerende direktør skal sørge for at Helse Finnmark HF til enhver tid har en oppgavetilpasset og operativ
brannvernorganisasjon. Den organisatoriske modellen som brannvernarbeidet i dag følger, er utarbeidet av
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brannverngruppen og vedtatt uten endringer. Brannvernleder er leder for denne brannvernorganisasjon og har fått dette
oppdraget delegert gjennom vedtatte prosedyrer for brannvernarbeidet. Disse prosedyrene og selve organiseringen er
godkjent av direktøren. Videre finnes det en brannkoordinator på det enkelte objekt, som til daglig ivaretar ansvaret i
samarbeid med brannvernleder. Brannvernorganisasjonens organisering finnes vedlagt. Det denne siden beskriver må
ikke for forveksles med den arbeidsgivermessige organiseringen, siden den ikke beskriver det faglige ansvaret. Den
vanlige organisatoriske tilhørigheten gir brannvernleder et faglig nettverk innen SDE og avdelingsleder ivaretar den
daglige arbeidsgivermessige oppfølgingen.
Når det gjelder brannvernleders handlings og beslutningsrom så er brannvernleders instruks er gitt i dokmap
dokumentnr: Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. (vedlagt). Brannvernarbeidet i Helse Finnmark har siden 2010
vært et klart prioritert område som i budsjettsammenheng har fått svært frie tøyler. Dette har hovedsakelig vært gitt som
investeringsmidler til oppdatering av tekniske anlegg ol. Utover dette har brannvernleder et eget driftsbudsjett for reiser,
fagligoppdatering, brannøvelser og kursing av ansatte etc. Brannvernleder har i disse årene ikke vært lagt fram behov
for mer midler enn de som er blitt tildelt, hverken når det kommer til investeringer eller drift.
Det er heller ikke kommet faglige forslag fra brannvernorganisasjonen i løpet av disse årene som på noe felt har blitt
nedprioritert til fordel for andre oppgaver.

Se også følgende vedlegg:

filename_796150[1]. DOCID=601579.doc
pdf
x

Avvik 3.Interkontrollforskriften §5,2.ledd pkt.6
Forebyggende forskriften §§3-3,3-1
Svar: Ros analysene må utføres.Disse vil da avdekke mangler,sviktende rutiner. Som eksempel på
kommpenserende tiltak vil være økt bemanning på kvelds-og nattetid alt ettersom hvor mange
pasienter som er på avdelingen.
Klinikksjef/enhetsleder er ansvarlig for å få utført kompenserende tiltak,som økt bemanning.
Enhetsledere har fått opplæring i bruk av analyseverktøy. Det er også opplyst om at når det blir bedt
om hjelp skal hjelpen gies omgående.
Det vil bli utført ROS analyse som gjelder Hammerfest Sykehus.
Vi vil da bruke våre branntekniske konsulenter.
Avvik 4. Forebyggendeforskriften § 3-1.
Forurensningsloven § 12.
Forskrift om håndtering av brannfarlig,reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved håndteringen § 12.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg(FEL) § 9.
Svar:Vi kan bruke ”Alt Inn”,hvor informasjon om våre (eks.)fyringsoljetanker er plassert,volumet
av disse.Dette gjelder hele Helse Finnmark.Innsamling av informasjon er igangsatt.Dette gjelder
også oksygentanker.
Rutiner for oppbevaring av gass under trykk skal innskjerpes. Gass under trykk skal oppbevares i
rom som er merket med ”gass under trykk”. Disse rom skal være avlåst.Kolber skal ikke ”flyte”
rundt på avdelingene.
Vi har kjøpt ”Ecoline”.Det er et elektronisk stoffkartotek som forteller hvilke kjemikalier vi har.
Dette vil bli tilrettelagt for tilsynsmyndigheter.
Avvik 5. Forebyggende forskriften §3-1.
Ifg Pbl og Tek 10 skal det byggemeldes når vi endrer bærekonstruksjoner/seksjoneringsvegger etc.
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Jeg har undersøkt dette avvik nærmere,og det er ikke endret
bærekonstruksjoner,brannseksjoneringsvegger etc.Hva vi derimot har flyttet/endret på er lettvegger.
Disse er det ikke meldeplikt på.
En gang i året blir vårt tegningsgrunnlag ajourført.Dette gjelder også kart over rømmningsveiene.
Avvik 6.
Avvik fra :Forbyggende forskriften § 3-1.

Svar: På dette avvik vil jeg be dere lese følgende vedlegg:

Informasjonen er gitt av Hammerfest kommune.:

SKMBT_C224130516
07180.pdf

SKMBT_C224130516
07140.pdf

Avvik 7.
Avvik fra:Forebyggende forskriften §§3-3,3-1
Interkontrollforskriften §5,2.ledd pkt 2.
Svar: Alle ansatte har plikt til å delta i vårt brannvernarbeid,også avholdte øvelser.
Avd.ledere/enhetsledere skal føre lister og kunne dokumentere hvem som deltar.
I år skal det avholdes øvelse utomhus hvor ansatte får opplæring i bruk av pulverapparater
og slukking av brann/åpen ild på seng.
Øvelser utomhus skal avholdes årlig.
Enhetsledere/avdelingsledere har fått opplæring i bruk av Ros analyser som danner
grunnlag for de avdelingsvise øvelsene.Sengepostavdelingene skal ha medtatt evakuering.
Evaluering av øvelsene foretaes etter øvelsens slutt.
Avdelingsledere skal informere alle nytilsatte,også vikarer om hvilke rutiner som gjelder.
Innleide vikarer er også pliktig til å delta i dette arbeidet.De skal også få informasjon om
branninstruksen som gjelder Helse Finnmark og kjennskap til slukkemateriellets
plassering og bruk av dette.
Våre rutiner og prosedyrer vil bli innskjerpet.
Avik 8.
Avvik fra: § 14 ,Brann og eksplosjonsvernloven.
Svar: O2 kolber skal ikke utplasseres rundt på avdelingene. Disse skal være plassert i rom hvor
merking sier ”Gass under trykk”.
Dette er ren rutine svikt fra avdelingene.
Ansvaret ligger hos avdelingssykepleier.Det er ansvarlig sykepleier på hver vakt som
vurderer behovet for ekstra personell og ekstra ressurser dersom det er høyt belegg eller
travelt i avdelingene.
Avvik 9.
Forbyggende forskriften §§2-4,2-1
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Dører med skadet dørblad.Dører med handklær i døråpning ,defekte terskler etc.
Svar: Bygget er gammelt,og dører finnes som er fra da bygget ble bygget.Mange av disse dørene
er ikke merket,men er skadefrie.
Hvor det registreres skadde dører/karm/terskler skal disse byttes ut.Dørblad som er skadet
skal byttes ut.Kun produsent har lov til å endre konstruksjonen av dørbladet.
Dørblad med håndklær i åpningen er et regelrett brudd.Hvor det skjer og har skjedd er
rutine svikt.
Vi har byttet ut mange brannklassifiserte dører,og flere vil bli byttet ut i løpet av året.
Hvor branndører er fjernet uten fullgod oppbyggning av vegg vil dette bli ordnet snarest.
Jeg har ikke registrert arbeider med seksjoneringsvegger hvor brannsikkerheten blir forverret.
Vi har en rapport fra konsulent firmaet ”Reinertsen” som beskriver forholdene,og den er
vårt grunnlag mot byggningsmessige oppdateringer.

Avvik 10. Nødutganger ,fri for snø.
Avvik fra forebyggende forskriften §§2-1,2-3
Svar: Dette er en ren rutine svikt. Rutiner på dette arbeidet vil bli innskjerpet.Det vil bli utarbeidet
prosedyrer på dette.

Avvik 11.
Tilbakemeldinger på tidligere avvik fra 17.01.2011.
Vårt svar: Jeg fikk en tilsynsrapport datert 21.01.2011 med ref.nr 2010/1728-4/22/9 når vi møttes i april.
Om jeg fortstår dette rett,etterlyste dere svar på den.Ifg dokumenter som er i ”Ephorte” så skal det være svart på denne
21.02.2011 av TB Grønnum.

Avvikene som er avdekket vil det jobbes med kontinuerlig og lukking vil skje fortløpende.
Vi vil komme med en skriftlig redegjørelse når alle avvikene er lukket,og senest 31.12.2013

Mvh Ketil Pedersen
Brannvernleder HF.
Epost: ketil.pedersen@helse-finnmark.no
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Svar på tilsynsrapport fra Helse Finnmark
MANGELFULL TILBAKEMELDING P Å TILSYNSRAPPORTVARSEL OM PÅLEGG
Navn på objekt:
Gnr.
Bnr.
Adresse:

Helse Finnmark
22
9
Sykehusveien 35

Hammerfest kommune brann- og redningstjenesten forebyggende avd. har den 21.05.2013
mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 16.04.2013.

Vi er fornøyd med hvordan virksomheten velger å håndtere følgende avvik:
Avvik l. Det gis dekkende tilbakemelding for lukking av avviket.
Avvik 2. Organiseringen iht. brannvemorganiseringen er dekkende, alt annet har ingen
juridisk forankring i lov eller forskrifter. Hammerfest brann- og redningstjeneste
anbefaler at Helse Finnmark følger de juridiske retningslinjer som ligger i (LOB) lov om
brann og eksplosjonsvern med forskrifter.
Avvik 3. Organisasjonen trenger også en overspendende ROS for hele foretaket Klinikk
Hammerfest.
Avvik 4. Det gis dekkende tilbakemelding for lukking av avviket.
Avvik 5-6. Det gis dekkende tilbakemelding og vedlagt dokumentasjon fra Hammerfest
kommune. Det viser at byggesaks avd. i kommunen ikke legger krav om videreføring av
rømningsvei ned til bakkenivå. Brann- og redningstjenesten forebyggende avd. finner
avviket for lukking fra virksomheten Helse Finnmark.
Postadresse
Hammerfest kommune
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Besøksadresse
Finnmarksveien 70
www.hammerfest.no

Telefon
78 40 20 00
Telefaks
78 40 25 17

Bank
7592.05.00080
Org.nr
964 830 533
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Avvik 7. Øvelser og opplæring deres svar oppfattes som en plan for gjennomføring i løpet
av 2013.
Avvik 8. Det gis dekkende tilbakemelding for lukking av avviket.
Avvik 9. Det gis dekkende tilbakemelding for lukking av avviket.
Avvik 10. Det gis dekkende tilbakemelding for lukking av avviket.
Avvik 11. Det gis dekkende tilbakemelding for lukking av avviket.

Har eier eller representant for eier noen merknader eller nye relevante opplysninger i saken, ber
vi om at det gjøres rede for dette.
Eier/virksomhet/bruker ved brannvemleder skal innen 11.07.2013 sende Hammerfest kommune
brann og redningstjeneste forebyggende avd. en ny skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan
som viser hvordan og når avvikene 2-3 og 7 er tenkt utbedret.
Når det gjelder avvik 5 og 6 så anbefaler vi at det innkalles til et møte med byggesaks avd. i
Hammerfest kommune, brann- og redningstjenesten forebyggende avd. og Plan avd. Hammerfest
kommune for avklaringer rundt dette med rømning ut på tak i 3. 4. etasje.
Forståelse av ordlyden til sikkert sted.
I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at pålegg etter brannvernlovens § 3 7 første
ledd vil bli vurdert dersom det ikke innen fristens utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding
med fremdriftsplan.
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Brannmester forebyggende avd. Arild Johansen,
som kan treffes på telefon: 78402626 l 91128791 alt. arild.johansen@hammerfest.kommune.no.
Med hilsen

Arild Johansen
Hammerfest brann- og redningstjeneste
Leder forebyggende avd.

Dokumentet er godlgent elektronisk og har derfor nødvendigvis ikke underskrift
Kopi: brannsjef Arne Myrseth

Hammerfest kommune,brann-og redningstjenesten
Pb 1224/K
9616 Hammerfest.
Deres ref.: 2010/1728-6/22/9 Arild Johansen

Vår ref.:Ketil Pedersen

Dato:11.07.2013

Tilsynsrapport Helse Finnmark.Klinikk Hammerfest.
Avvik 2.Sitat:” Organiseringen iht.brannvernorganseringen er dekkende,alt annet har
Ingen juridisk forankring i lov eller forskrifter.
Hammerfest brann-og redningstjeneste anbefaler at Helse-Finnmark følger de
juridiske retningslinjer som ligger i(LOB)lov om brann og eksplosjonsvern med
forskrifter.” Sitat slutt.
Vår kommentar: Jeg må be om en mer utfyllende forklaring som refererer til hvilke paragrafer
I LOB det henvises til.
Avvik 3.Sitat: ” Organisasjonen trenger også en overspendende ROS for hele foretaket
Klinikk Hammerfest” Sitat slutt.
Vår kommentar: Det vil for tilsynsmyndigheten være tilgjengelig ROS analyse som gjelder
Klinikk Hammerfest 01.10.2013.
Avvik 7.Sitat: ”Øvelser og opplæring deres svar oppfattes som en plan for gjennomføring i løpet av
2013.” Sitat slutt.
Vår kommentar: Det skal avholdes øvelse/opplæring utomhus med pliktig frammøte for ansatte
Hvor det vil bli gitt opplæring i bruk av slukkemateriell.(Pulverapp/vannslange)
Ansatte skal også læres opp i hvordan slukke brann på seng.
Dette er planlagt utført i uke 37 og 39.
Uavhengig av dette gjøres det ROS analyser på hver avdeling.Disse danner
grunnlaget for de avdelingsvise interne øvelsene.Sengepost avdelingene har også
medtatt evakuering av pasienter.Øvelsene skal også evalueres.
Avdelingsvise analyser gjøres en gang i året.
Når det gjelder avvikene 5 og 6 stiller vi gjerne opp i et møte med Hammerfest kommune hvor dette
vil bli tatt opp.

Mvh. Ketil Pedersen
Brannvernleder Helse Finnmark
Epost: ketil.pedersen@helse-finnmark.no
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