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Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 

 

Saksbehandler: Drift og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad 

Dato:  19. juni 2013 

 

Anbefaling 
Saken tas til orientering. 

 

Sammendrag 

Helse finnmark HF har siden 2008 hatt avvik og pålegg fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Disse avvikene blir stadig mindre alvorlige og 

forholdet partene mellom blir stadig mer konstruktivt. Foretaket fikk i 2013 7 avvik og 3 

anmerkninger. Disse avvikene har foretaket utarbeidet tiltak for og satt inni en forpliktende 

framdriftsplan, som vil lukke avvikene innen oktober 2013. Dette er akseptert av DSB som 

med det har avsluttet behandlingen av denne sak. 

 

Bakgrunn 

Helse Finnmark HF har siden 2008 hatt avvik og har dermed fått pålegg fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Disse påleggene har vært oppfulgt av døgnmulkter 

som ble iverksatt i januar 2010. Denne døgnmulkten ble avviklet i løpet av 2 måneder og 

Helse Finnmark HF har siden den gang jobbet systematisk med lukking av avvikene. DSB har 

i perioden etter april 2010 uttrykt stor tilfredshet med den jobben som gjøres, men har 

samtidig pekt på klare forbedringspunkter. Foretaket har stadig blitt bedre på dette felt, men 

har samtidig områder som ikke er godt nok ivaretatt. 

 

Vurdering 

Påleggene som ble gitt i etter tilsynet i januar 2013 er vesentlig mindre graverende enn 

tidligere, men fortsatt viktige. Tilsynet kategoriserer sine pålegg mellom avvik og 

anmerkninger. Avvikene er knyttet opp mot lov/forskrift, mens anmerkninger er områder som 

ikke er regulert av lovverk, men som allikevel er viktige å ivareta. 

På dette tilsynet ble det gitt 7 avvik og 3 anmerkninger: 

 

 Avvik 1 - Feil i elanleggene registreres ikke på en systematisk måte. 

 Avvik 2 - Ingen UPS er underlagt planlagt vedlikehold og kapasiteten er ikke testet. 

 Avvik 3 - Kliniske avdelinger mangler prosedyre ved total bortfall av elektrisk kraft. 

 Avvik 4 - Planlagt vedlikehold blir ikke utført på alt elektromedisinsk utstyr. 

 Avvik 5 – Feilene på elektromedisinsk utstyr blir ikke registrert på en systematisk måte 

med sykehuset i Kirkenes. 

 Avvik 6 – Behandlingshjelpemidler blir ikke vedlikeholdt på en planlagt og forebyggende 

måte. 

 Avvik 7 - Om den elektriske installasjonen i boligen som behandlingshjelpemiddelet skal 

tilkoples er egnet til dette bruk blir ikke vurdert før utlevering. Det blir heller ikke vurdert 

på et senere tidspunkt. 

 Anmerkning 1 - Ikke alle enheter kunne dokumentere at det er blitt kartlagt om ansatte har 

et behov i å få repetert opplæringen i bruk av noe elektromedisinsk utstyr. 

 Anmerkning 2 - Skjemaet til brannvernrundene mangler retningslinjer på hvordan 

kontrollen av elektrisk utstyr skal utføres og hva på apparatene som skal kontrolleres. 
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 Anmerkning 3 - Bruken av prosedyren for melding av uhell og nestenuhell, både internt og 

eksternt når elektromedisinsk utstyr har vært brukt, bør gjennomgås på nytt da det kan 

synes som om det er en underrapportering. 

 

Disse avvikene ble besvart med en forpliktende framdriftsplan som skulle føre til lukking av 

avvikene innen oktober 2013. Denne planen ble godkjent av DSB og med de forutsetninger 

som Helse Finnmark HF hadde lagt inn.  

 

På generell basis oppfattes signalene fra DSB som meget positive på den jobben som gjøres 

for å bedre kvalitet og sikkerhet innenfor dette felt. Dette betyr ikke at foretaket ikke har 

forbedringspunkter, men de forbedringspunktene som finnes er mindre alvorlige og tonen fra 

DSB er vesentlig mer konstruktiv og veiledende. Foretaket er således inne i en meget god 

dialog med tilsynet og dette reflekteres også gjennom selve tilsynene, samt tilsynsrapportene. 

 

Risikovurdering 

Helse Finnmark HF kan ikke leve med dagmulkter 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 siden 2010. 

 

Budsjett/finansiering 

Alle tiltak som er blitt iverksatt siden 2010 har blitt gjennomført innenfor budsjett, med 

unntak at et prosjekt knyttet til lukking av elektriske avvik. Dette har hatt en ramme på 1,5 

mill kroner siden 2010. Avvikene som det her refereres til knyttet til manglende 

oppgraderinge av elektriske anlegg gjennom tiår. 

 

 

Vedlegg 

 Tilsynsrapport fra DSB 12.2.2013 

 Forpliktende framdriftsplan fra HFHF 15.3.2013 

 Helse Finnmark HF 2013– lukking av avvik 25.3.2013 

 

 

 

 



*'dsb Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

RAPPORT FRA TILSYN MED 
HELSE FINNMARK HF 

Dato for tilsyn: 22.01.2013-25.01.2013 

Type tilsyn: Revisjon 

Informasjon om tilsynsobjekt 

Klient 
HELSE FINNMARK HF 

Kommune 
Hammerfest 
Poststed 

HAMMERFEST 

Vår referanse 

2012/14556/mt 

Arkivkode 

563 

Foretaksnr. 
983974880 
Bedriftsnr. 

Kontaktpersoner 

DSB 

HELSE FINNMARK HF 

Magne Toft 

Øyvin Grongstad 

Tilsynsleder 

Driftssjef 

Hovedkonklusjon 

Helse Finnmark har fremdeles mangler i internkontrollen av elsikkerheten. Prosedyrer mangler på noen 
områder, og revisjonen avdekket at tiltak som er tilbakemeldt er iverksatt ikke er blitt iverksatt. 

I foretakets beredskapsplaner mangler det prosedyrer ved total bortfall av elektrisk kraft. Dette angår 
spesielt klinisk side. 

Risikoanalyse av elanlegg. 
Deler av de elektriske anleggene er av gammel dato og er ikke designet og bygget for dagens aktivitet. 
Slitasjen kan også være stor etter mange års drift. Erfaring viser også at etter diverse utvidelser, kan en 
ha mistet oversikten over belastning og selektivitet. 

Det må av disse grunner gjennomføres en risikoanalyse av elanleggene. Risikoanalysen må kunne 
synliggjøre den sikkerhet som nå er bygget inn i elanleggene for de ulike romgrupper og om denne er 
forenlig med dagens bruk og dagens krav til en sikker elinstallasjon. 

Godkjent: 

D <p...-,., r-J '-/ L/V\. el 
Bjørn Nyrud 
avdelingsleder 
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1 Innledning 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

Vår referanse 

2012/14556/mt 

Arkivkode 

563 

Tilsynet med HELSE FINNMARK HF, Sykehusveien 35,9613 HAMMERFEST ble gjennomført 
22.01.2013-25.01.2013 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Hensikten med tilsynet har vært å få et generelt inntrykk av hvordan intemkontrollarbeidet styres, ledes 
og praktiseres ved deres virksomhet. 

Rapporten omhandler de avvik, anmerkninger og generelle inntrykk som ble avdekket i forhold til de 
lovverk DSB forvalter. 

2 Grunnlag for tilsynet 

Her følger en beskrivelse av kravgrunnlaget fra myndighetene gjennom lover, forskrifter og tillatelser. 
Dokumentasjonen som ble fremlagt i forbindelse med tilsynet er listet i vedlegg l. 

2.1 Hjemmelsgrunnlag og regelverk 

Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter: 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

( 1996-12-06) 
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
-Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 

3 Tema og omfang for tilsynet 

Tilsynet ble gjennomført med temaer som listet under: 
- Oppfølging av tidligere revisjoner. 
- HMS/ kvalitet: 

Rapporteringer 
A vvikshåndtering 
Interne revisjoner 
Risikoanalyseprosesser 
Melderutiner 
Interne beredskapsplaner (Prosedyrer når alt svikter, nettbortfall og generatorsvikt) 

- Bruk av elektromedisinsk utstyr: 
Opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr 
Rutiner for melding av uhell og nestenuhell ved bruk av elektromedisinsk utstyr 
Interne beredskapsplaner (Prosedyrer når alt svikter, nettbortfall og generatorsvikt) 

- Elektromedisinsk utstyr: 
Statistikk og mål 
Vedlikehold. 
Risikovurderinger 
Restanser i vedlikeholdet 
Registreringsrutiner 
Statistikk og mål 
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Rapporteringer 
Opplæring 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

- Elektriske anlegg og elektrisk utstyr: 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

Forebyggende vedlikehold el. utstyr og elinstallasjon. 
Statistikk og mål 
Rapporteringer 
Risikovurdering 
Opplæring av elektroteknisk personell 

Vår referanse 

2012114556/mt 

Arkivkode 

563 

Interne beredskapsplaner (Hva gjøres når alt svikter, nettbortfall og generatorsvikt) 

4 Resultater fra tilsynet 

4.1 Definisjoner 

Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov". 

Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes 
av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn 
lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en 
anmerkning". 

4.2 Avvik 

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: 

Avvik nr: 1 

Beskrivelse 
Feil i elanleggene registreres ikke på en systematisk måte. 

Regelverkshenvisning 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
- § 9 Ansvar- Hvem forskriften retter seg mot 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
(l 996-12-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Viser til anmerkning 3 i 2012. 

Plania er tilrettelagt for å registrere feil på en systematisk måte. Det er laget kodeliste om feilårsaker. 
Kodelisten er ikke tatt i bruk. 
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Avvik nr: 2 

Beskrivelse 

Direktor atet fo r 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Ingen UPS er underlagt et planlagt vedlikehold. 
Kapasiteten til UPS blir ikke testet. 

Regelverkshenvisning 

Forskrift om elektriske Javspenningsanlegg 
- § 31 Avbrudd i strømtilførsel 
- § 36 Anlegg og tilkobling 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

Vår referanse 

2012/14556/mt 

Arkivkode 

563 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
( 1996-12-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Viser til NEK 400 kapittel 710.62, Periodisk verifikasjon. 

Foretaket har både stasjonære og mobile UPS. Mobile UPS erstatter ikke stasjonære UPS. 

Vedlikeholdet av UPS er organisert ulikt. 
MT A i Kirkenes har ansvar for mobile UPS og elektro de stasjonære. 
Elektro i Hammerfest har ansvar for alle UPSer. 

Avvik nr: 3 

Beskrivelse 
Kliniske avdelinger mangler prosedyre ved total bortfall av elektrisk kraft. 

Regelverks henvisning 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
(I 996-I 2-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Prosedyrene må bl.a. inneholde hvordan en skal handle dersom nødaggregat ikke starter. 

Stikkontakter som forsynes av UPS er ikke merket. 

Det gis ingen signal når eneste forsyning er UPS. 
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Avvik nr: 4 

Beskrivelse 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

Planlagt vedlikehold blir ikke utført på alt elektromedisinsk utstyr 

Regelverks henvisning 

Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 
- § 15 Vedlikehold 

Vår referanse 

2012/14556/mt 

Arkivkode 

563 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
(1996-12-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Viser til avvik 2 i 2011 og avvik 2 i 2012 

MTA i Kirkenes har fremdeles etterslep på det planlagte vedlikeholdet. Etterslepet er for tiden på mellom 
15 og 20%. 
Det foreligger imidlertid planer om å bli a jour innen sommeren 2013. 

Avvik nr: 5 

Beskrivelse 
Feilene på elektromedisinsk utstyr blir ikke registrert på en systematisk måte ved sykehuset i Kirkenes. 

Regelverks henvisning 

Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 
- § 16 Registrering av vedlikeholdsaktiviteter 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
( 1996-12-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Viser til avvik 3 i 2011 
Kun MT A i Hammerfest har systematisk igangsatt en datasamling om feil på MTU. Det er imidlertid 
ikke gjennomført noen analyser av dette materialet. 
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Avvik nr: 6 

Beskrivelse 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

Behandlingshjelpemidler blir ikke vedlikeholdt på en planlagt og forebyggende måte. 

Regelverkshenvisning 

Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 
- § 15 Vedlikehold 

Vår referanse 

2012/14556/mt 

Arkiv kode 

563 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
( 1996-12-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Unntak er respiratorer som vedlikeholdes etter fabrikantens anbafalte plan. 

Viser til avvik 4 i 2012 
Vedlikeholdsprogram for behandlingshjelpemidler er ikke igangsatt. 

Det innebærer at utstyr som er ute hos brukerne ikke er vedlikeholdt på flere år. (2005) Planen er å 
ansette ny medarbeider og prosessen er igangsatt. 

Avvik nr: 7 

Beskrivelse 
Om den elektriske installasjonen i boligen som behandlingshjelpemiddelet skal tilkoples er egnet til dette 
bruk blir ikke vurdert før utlevering. Det blir heller ikke vurdert på et senere tidspunkt. 

Regelverkshenvisning 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
- § 16 Planlegging og vurdering av risiko 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
( 1996-12-06) 
- § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Kommentar 
Dette innebærer at behandlingshjelpemiddelet representerer en risiko for både strømgjennomgang og at 
hjelpemiddelet koples ut utilsiktet. 
Det må gjøres en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle om den elektriske installasjonen i boligen er egnet 
til å bli tilkoplet behandlingshjelpemiddelet. Før utlevering må det elektriske anlegget eventuelt repareres 
eller rustes opp. 
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4.3 Anmerkninger 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet: 

Anmrk.nr: 1 

Beskrivelse 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsyn sid. 

6386 

Vår referanse 

201211 4556/mt 

Arkivkode 

563 

Ikke alle enheter kunne dokumentere at det er blitt kartlagt om ansatte har et behov i å få repetert 
opplæringen i bruk av noe elektromedisinsk utstyr. 

Kommentar 
Viser til anmerkning 3 i 2011 og avvik l i 2012. 
Det er utarbeidet en prosedyre. Prosedyren peker på KVAM-rådet som skal kvalitetsikre at prosedyren 
følges ved bl.a. å etterspørre dokumentasjon. Dette er ikke blitt utført ved alle KV AM- råd. 

Anmrk.nr: 2 

Beskrivelse 
Skjemaet til brannvernrundene mangler retningslinjer på hvordan kontrollen av elektrisk utstyr skal 
utføres og hva på apparatene som skal kontrolleres. 

Kommentar 
Enhetene mangler oversikt over det elektriske utstyret som de har og som skal kontrolleres under 
brannvernrundene. 

Det mangler også retningslinjer til hvordan kontrollen bør utføres, som typiske feil o.l. 

Anmrk.nr: 3 

Beskrivelse 
Bruken av prosedyren for melding av uhell og nestenuhell, både internt og eksternt når elektromedisinsk 
utstyr har vært brukt, bør gjennomgås på nytt da det kan synes som om det er en underrapportering. 

Kommentar 
Etter intervjuene kan en få det inntrykk at det kan foreligge en underrapportering. Dette inntrykken blir 
også forsterket ved at det kun er meldt om fire hendelser til DSB de siste l O år. 
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4.4 Andre forhold 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Risikovurdering av de elektriske anleggene. 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 

Tilsynsid. 

6386 

Vår referanse 
20 12114556/mt 

Arkivkode 

563 

Deler av de elektriske anleggene er av gammel dato og er ikke designet og bygget for den dagens 
aktivitet, dersom de ikke er blitt modernisert. Slitasjen kan også være stor etter mange års drift. Erfaring 
viser også at etter diverse utvidelser, kan en ha mistet oversikten over belastning og selektivitet. 
Foretaket må av disse grunner gjennomføre en risikoanalyse av elanleggene. Risikoanalysen må kunne 
synliggjøre den sikkerhet som nå er bygget inn i elanleggene for de ulike romgrupper og om denne er 
forenlig med dagens bruk og dagens krav til en sikker elinstallasjon. De krav som i dag stilles til en 
sikker elinstallasjon er å finne i dagens regelverk. 
Det innebærer bl.a. at brukerne av elanleggene også må bidra med å vurdere konsekvenser dersom 
spesifiserte uønskede hendelser inntreffer. 

Forebyggende vedlikehold på elektromedisinsk utstyr. 
Medisinsk teknisk avdeling ved Hammerfest sykehus opplyser under intervju at ca 70% av alt MTU som 
er registrert ikke skal ha planlagt vedlikehold. Det ble opplyst at dette er i henhold til fabrikantenes 
anbefaling. DSB ber Helse Finnmark om dokumentasjon som bekrefter dette høye tallet. 

Forebyggende vedlikehold på behandlingshjelpemidler. 
Et manglende forebyggende vedlikehold på behandlingshjelpemidler ble første gang tatt opp med 
sykehuset som anmerkning i 2004. 
I 2012 ble dette tatt igjen opp, da som avvik: "Helse Finnmark gjennomfører ikke noe planlagt 
vedlikehold på behandlingshjelpemidler". 

Helse Finnmark tilbakemeldt i brev av den 28.05.2012 at MTA hadde utarbeidet en 5 punkts tiltaksplan 
hvor punkt 5 var å sette planen ut i virksomhet: 

"Ut fra den komplette databasen skal det iverksettes fullstendig periodisk vedlikehold fra l. 8.2012, 
slik punkt 5 i tiltaksplanen beskriver. Det vil da ta tilsvarende l år før all vedlikeholds data er 
registrert i Merida. " 

I den siste tilbakemeldingen (20.12.20 12) vises det til en beslutning om å ruste opp MT A i Kirkenes med 
en ny stilling som bl.a. skal ha ansvar for behandlingshjelpemidlene. Stillingen er utlyst, og sykehuset 
holdt på med ansettelsen når revisjonen i 2013 ble gjennomført. Det ble samtidig opplyst om at 
igangsettingen av vedlikeholdsplanen ble utsatt med to måneder, til l. mars 2013. 

Vedrørende avvik 7 i rapport fra 2012; 
"Om den elektriske installasjonen i boligen som behandlingshjelpemiddelet skal tilkoples er egnet til 
dette bruk blir ikke vurdert før utlevering. " 
Denne problemstillingen er tatt opp med foretaket i rapportene i 2005, 2007 og 2008. 

Helse Finnmark tilbakemeldte i 2008 at prosedyre nå er utarbeidet og iverksatt; 
"Det er utarbeidet rutiner hvor innleid elsikkerhetsfirma i Kirkenes skal besøke aktuelle brukere. 
Kontrollskjema skal følges og fylles ut, og resultater oversendes medisinsk teknisk avdeling ved 
sykehuset i Kirkenes. " 

Etter denne tilbakemeldingen oppfattet DSB at avviket var lukket. Imidlertid står avviket fremdeles 
åpent. Tiltaket ble ikke igangsatt! 

Organiseringen av elektrotekniske tjenester 
Foretakets utøvende elektriker er organisert under "Drift og vedlikehold". Elektroansvarlig er organisert 
under "Forvaltning og utvikling". Dette innebærer at elektroansvarlig ikke står i direkte linje til utøvende 
elektriker. Denne organiseringen kan komme i konflikt mellom ulike prioriteringer i de to avdelingene. 
Revisjonen avdekket også at elektroansvarlig ikke var kjent med alle arbeidsoppgavene elektriker ble satt 
til. 
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5 Vedlegg 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Vedlegg 1 Dokumenter 

Tilsynsrapport 

Dokument dato 

12.02.2013 
Tilsynsid. 

6386 

Oversikt over dokumenter fra HELSE FINNMARK HF som ble benyttet under tilsynet. 

Prosedyrer som inngår i foretakets internkontroll innen: 
-Opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr 
- Vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 
- Vedlikehold av elektriske anlegg 
-Vedlikehold av øvrig elektrisk utstyr 
-Vedlikehold av behandlingshjelpemidler 

Vår referanse 

2012/14556/mt 

Arkivkode 

563 

- Dokumentasjon på opplæring i bruk av det elektromedisinske utstyret ved hver revidert enhet 
- Dokumentasjon på gjennomført vedlikehold på elektriske anlegg og elektrisk/elektromedisinsk utstyr 
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