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Rapport etter tilsyn - GNR60/7 - Revmatismesykehuset -Margrethe Grundtvigs 
Veg 6  
 
Revmatismesykehuset er et «særskilt brannobjekt», objekttype: A - Byggverk og områder hvor 
brann kan medføre tap av mange liv. A2- Helseinstitusjon  

Lillehammer Region brannvesen gjennomførte branntilsyn den 20.06.2022 i ovennevnte objekt. 
Tilsynet ble foretatt i samsvar med lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om 
brannforebygging § 18.  

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og 
forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften).   

 
Til stede ved tilsynet: 
For Eier:                           Teknisk leder, Tom Sveinungsen  
 
For virksomhet/bruker:           Verneombud, Elisabeth Hasselknippe 
 
For brannvesenet:     Branninspektør Mattias Andersson  
 
Innledning 
Hensikten med tilsynet 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. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet. 
Tilsynet 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 

Dato:     28.06.2022  
Vår ref.: matander 2022/5181  
Arkivkode: DBRGB 60/7  
Løpenum. KomTek: 2022/51  
Deres ref: 



 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet 
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet 

 
Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om brannforebygging kan hentes ut på 
nettadressen: http://www.dsb.no   
Besøk gjerne også brannvesenets hjemmeside: http://www.lrbv.no 
 
Beskrivelse av objektet 
 
Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus består av 3 bygningsdeler som er 
sammenbygd. Den eldste delen er en eldre trebygning som ble oppført i 1915 og de to andre 
bygningene er betongbygninger. Disse er oppført/modernisert i henholdsvis 1967 og 1976 og 
det nyeste påbygget er oppført i 2001-2002 og gjelder bygging av 2 nye etasjer.  
Den totale grunnflat er på 1295 m². 
 I tillegg til hovedbygget er det en litet bygg utanfor sykehuset som inneholder frysere for 
lagring av diverse prøver og kontorer i plan 2.  
Sykehuset har både poliklinikk og sengeavdelinger. Sengeavdelingene består i dag av kun 12 
plasser fordelt på 12 rom i 1 etasjen. Sykehuset har ca. 90 ansatte. Det er fra 4 – 2 personer på 
ettermiddag/kveld, og 2 nattvakter.  
 
Av tekniske brannverntiltak har objektet brannalarmanlegg som er direkte tilknyttet 
brannvesenet, overvåket ledesystem, kombinasjon av husbrannslanger og 
håndslokningsapparater, mekanisk røykavtrekk i en av trappegangene og en utvendig fasade 
sprinkler som brannvesenet kan koble seg på.  
Det utføres også el kontroll og termofotografering 1 gang per år. 
 
Siden forrige tilsyn har det blitt gjort store bygningstekniske forbedringer og forandringer i 
byggverket. 
Blant annet har rom omgjorts til treningsrom og MR undersøkelse, samt at avvik fra utarbeidet 
brannteknisk tilstandsrapport (2017) har blitt lukket. 
 
 
Omfang 
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, 
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på 
objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt. 
 
Oppfølging etter siste gangs tilsyn 
Forrige ordinære branntilsyn ble avholdt: 19.04.2022. Det ble registrert 1 anmerkning. 

 
 
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. 

http://www.dsb.no/
http://www.lrbv.no/


Kommentar: 
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. 
Rapporten er kategorisert ut ifra ansvarsforhold: virksomhet/ bruker, eier og generelt. 
 
 
Følgende avvik og anmerkninger ble konstatert under tilsynet: 
 
Det ble ikke avdekket noen avvik eller anmerkninger under tilsynet. 
 
 
Andre forhold 
Grunnet covid situasjonen har det ikke gjennomførts noen fysisk øvelse, men opplæring av 
nyansatte og en nettbasert brann kurs har blitt gjennomførts av de fleste ansatte.  
Det er planlagt øvelse til høsten med alle ansatte. 
Ved tilsynet ble det diskutert håndtering og bruken av oksygen i byggverket, og tilsynet 
anbefaler at virksomheten utarbeider en risikovurdering for bruken og lagring kring dette. 
 
 
Oppsummering/avsluttende møte 
Under oppsummeringsmøtet ble ingen avvik eller anmerkninger registrerte. 
Virksomhetens ledelse og ansatte berømmes for forståelse av viktigheten av godt forebyggende 
brannvernarbeid. 
 
 
Tilbakemelding 
Tilsynet avdekket ikke avvik / merknader som gjør det nødvendig med tilbakemelding, jf. brann- 
og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd. 
 
Spørsmål vedrørende tilsynet rettes til branninspektør Mattias Andersson telefon 416 45 615 
eller mail mattias.andersson@lillehammer.kommune.no 

 
Med hilsen 

 

 
Mattias Andersson 

Branninspektør 

 

Svein Pedersen 

Leder forebyggende avd. 

 

Kopi: 



Lillehammer Sanitetsforening, Sølvi Lundgaard, PB. 639, 2604 LILLEHAMMER 
Elisabeth Hasselknippe, Margrethe Grundtvigsvei 6, 2609 LILLEHAMMER 


