
 

KVALITETSKONTROLL 
QM+ 

BRANNSIKRING 



KVALITETSKONTROLL 

• Hva er kvalitetskontroll 

– Systematisk gjennomføring og dokumentasjon 
av kritiske målepunkter 

 

• Teknologi 

– Rammevilkår - boenheter 

• Organisering – system 

• Avvikshåndtering, og læring 

 



MÅL 

• Avdekke og redusere risiko for alvorlige 
hendelser som følge av forhold i boligene, 
med vekt på brannrisiko 

 

• Sørge for at organisasjonen kan lære av 
avviksbehandling og hendelser over tid, til å 
finne tiltak som målbart drar i riktig retning 



Historie 

• Hadde manuelt papirbasert internkontrollsystem. Tungt 
å trekke overliggende erfaring ut av systemet 

• Fikk midler til 40% stilling 4,5 mnd for å tilrettelegge for 
digitalt system. Okt 2013 

• Implementering beta 010114.  Logg og avviksbehandling 
• Risikovurdering og risikoavvik implementert 010514 
• Suksessfaktorer 

– Implementering forankret i ledernivå. 
– Systemet medfører ikke andre og nye oppgaver. 
– Følt nytteverdi på gulvet 
– I bruk daglig – rapporter ukentlig. 

 
 



Valgte prinsipper QM+ 

• Kontrollenhet er boligene ( desentralisert, 
små enheter 

• Det skal ikke være behov for papirarkiv 

• Brukeren skal se alle statistikker 

• Fullført saksbehandling  

– Brukeren har alle mandater (nesten). 

• Risikovurderingen er hendelsesbasert.  

– Ikke objektbasert. 



Innhold QM+ 
 

• loggsystem for kontroller 
– Loggmeldinger: sykliske kontroller og strøm 

 
• Avviksystem 

– Enkeltavvik og naboklager 
 

• Risikoanalyser 
– Brann – data – personskade – uønskede hendelser 

 
• Risikoavvik 

– Avviksmeldinger relatert til risikovurderinger  
– + materiell skade 

 
• Rapporteringsmodul på alle nivåer 

 
 



Registrering 
• På mobiltelefon med qm+ app 

– Bilder kan arkiveres 

• På PC på arbeidsplassen 

 



Loggsystemer 



Avvik 



Risikoanalyse 



Risikoavvik 



RAPPORTER 
Logg brannsjekk 



RAPPORTER 
Avvik brannsjekk 



Status og muligheter 

• Faktum 
– Miljørettet helsevern krever en overliggende erfaringsbase for alle 

som driver flere mottak. 
– Brannvern krever dokumenterbare kvalitetskontroller, og 

dokumenterte lukkede avvik. Sammen med et stålsterkt system. 
– Brannsikring krever balanse mellom teknologisk nivå, system og 

praksisforankring.  

• Muligheter 
– Legge hele HMS inn i QM+. Sammen med hele kvalitetskontrollen. 
– Kunne strekke erfaringskunnskap langt tilbake i tid. Byråkratisk 

læring. 
– Fossnes AS er tjent med at mange benytter dette systemet; Bidrar 

til utvikling.  
 

 



 

bedrift@fossnes.no 


