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Styresak 40-2011/4

Saksbeh/tlf:

Dato: 18.3.2011

Brev fra Arbeidstilsynet til
Helgelandssykehuset HF av 8. mars 2011
ad. lukking av pålegg nr. 4 – God Vakt,
jf. styresak 92-2009/6 Referatsaker

Se vedlagt kopi.
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VAR DATO

VAR REFERANSE

08.03. 2011

2008136383 2804012011

DERES DATO

DERES REFERANSE

1

31.01.2011

Arbeidstilsynet

VAR SAKSBEHANDLER
Alf Bratteng tlf 950 55 551

HF Helgelandssykehuset
8607 MO I RANA
Att. Asgeir Pettersen

LUKKING AV PÅLEGG NR 4 - GOD VAKT
Vi viser til brev av 31.01.2011 vedlagt foretakets evaluering av iverksatte tiltaks virkning på
ubalansen mellom oppgaver og ressurser og hovedverneombudets uttalelse til saken. Av
evalueringen leser vi at en i en rekke tilfeller har maktet å redusere arbeidspress og tidsnød,
mens en i noen andre tilfeller ikke har lyktes med det. Vi stoler på at foretaket prøver nye veier
for å oppnå målet.
Det er også vårt inntrykk at foretaket på alle nivå preges av bedre kommunikasjon enn tidligere
og at en arbeider målbevisst med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål, selv om det kan
konstateres avvik fra egne rutiner, for eksempel ved at en på enkelte avdelinger ikke har hatt
medarbeidersamtale i 2010. Vi er meget fornøyd med foretakets arbeid og håper at det
målbevisste arbeidet foretaket utfører for å opprettholde et godt arbeidsmiljø vil vedvare.
Vi lukker med dette pålegg 4 i vårt vedtak av 15.09.2009 og benytter anledningen til å takke for
samarbeidet gjennom de seneste 5-6 år.
Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Alf Bratteng
seniorinspektør
(sign .)
(sign.)
Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
HVO Jim Roger Fagerdal,
Helgelandssykehuset
Regionalt HVO Tone Bjerknes, Kirkenes
sykehus
Fylkesmannen i Nordland, Avd. Helse
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Dato: 18.3.2011

Brev fra Helsetilsynet, mottatt 15. mars 2011
ad. tilsynsmelding 2010, jf.
www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding

Se vedlagt kopi.
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HELSET1L5Y11ET
tilsyn med barnevern , sosial-

MOTTATT
' 5 MARf, -?nll

og helsetjenestene

I-Adm.dir. Lars Vorland
Helse Nord RHF
8038 BODØ

DERES REF : / YOUR REF:

VAR REF : / OUR REF : DATO: / DATE:

20101756 L NVE . mars 2011

Oversendelse Tilsynsmelding 2010
Det er en glede å kunne oversende Tilsynsmelding 2010. Dette er en årlig publikasjon
hvor Helsetilsynet trekker fram sider ved barnevernet, sosial- og helsetjenestene som
fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Tilsynsmeldingen innholder tematiske
artikler som sammenfatter funn og erfaringer fra tilsynsvirksomheten i 2010 og en
statistikkdel som viser tall og fakta for året som gikk.
Der det ved tilsyn påvises avvik fra lovgivningen blir disse lovbruddene rettet av de
ansvarlige for tjenestene. De nyttiggjør seg ofte de erfaringene vi kan melde tilbake
om i eget styrings- og utviklingsarbeid. Like fullt ønsker vi at resultatene fra tilsynene
skal benyttes aktivt i forbedringsarbeidet, slik at man kan lære av ikke bare egne feil,
men også andres.
Jeg håper dette vil være interessant lesning.
Det trykte opplaget er relativt lite, men det er laget en nettversjon som ligger på
Helsetilsynets nettsider www.helsetilsynet. no/tilsynsmelding . Dersom det allikevel er
ønske om papirversjonen , sendes forespørsel om dette til:
postmottak(a^helsetilsynet.no
God lesning!

Med hilsen
å '^--1
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Styresak 40-2011/6

Saksbeh/tlf:

Dato: 18.3.2011

E-post fra Narvikregionen Næringsforening av
17. mars 2011 ad. næringslivet i
Narvikregionen er i vekst, jf.
http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/enforutsetning-for-vekst.html

Se vedlagt kopi.
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Karin Paulke
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hilde M. Normark [hilde@nnforum.no]
17. mars 2011 07:59
post@nnforum.no; Postmottak Helse Nord; Lars Vorland
Til styret i Helse Nord HF: Brev fra bedrifter i Narvikregionen

Næringslivet i Narvikregionen er i vekst!
For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest.
Det er av vesentlig betydning at Narvik får beholde fødeavdelingen som i følge helsetilsynet holder god kvalitet.
Vi som bedriftsledere har et stort ansvar i forbindelse med industri ‐ og næringsetablering.
Vi har alle et medansvar for samfunnsøkonomien, og vi er vårt ansvar bevisst.
Brev fra bedrifter i Narvik til styret i Helse Nord HF:

http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-forutsetning-for-vekst.html
Med vennlig hilsen
Narvikregionen Næringsforening
Hilde M. Normark
Prosjektleder
Tlf.: 948 90 222
BESØK VÅR BLOGG
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