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Status for forbedringsarbeid etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling 
og utskrivning av pasienter i Sykehuset Østfold  
 
Sammendrag: 
Handlingsplanens tiltak rettet mot forbedring av virksomhetsstyringen er gjennomført i henhold 
til planen. Interne revisjoner har vist at det må arbeides videre med implementering av tiltakene i 
forhold til samhandling om utskrivning av pasienter til kommunene. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar status for handlingsplanen etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling og 
utskrivning av pasienter til orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 17.10.2016 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Det er gjennomført forbedringstiltak i tråd med handlingsplanen i etterkant av konsernrevisjonens 
gjennomgang av virksomhetsstyringen. Arbeidet med implementering av tiltakene for bedre 
samhandling om utskrivning av pasienter til kommunene fortsetter med fokus på 
legemiddelinformasjonen.  
 

2. Faktabeskrivelse 
Status i forbedringsarbeidet etter revisjon av virksomhetsstyringen og samhandling om utskrivning 
av pasienter ble sist lagt fram for styret i sak 58-15. I konsernrevisjonens rapport fremkommer det 
at det foreligger mangler ved beskrivelsene av oppgaver og aktiviteter knyttet til 
virksomhetsstyring. Sykehuset har utarbeidet oversikt over alle aktiviteter knyttet til 
virksomhetsstyringen og en strukturert beskrivelse av plan- og budsjettprosessen. Risikovurdering 
av tiltakene som iverksettes for budsjettilpasning inngår som en del av prosessen. 
 
Lederavtalene for 2016 inneholder konkrete mål som samsvarer med sykehusets overordnede 
mål, og aktiviteten og handlingsplanene i den enkelte avdeling tilpasses og justeres fortløpende 
for å sikre måloppnåelse. Det er iverksatt et strukturert og forenklet oppfølgings- og 
kontrollsystem. Arbeidet med å sikre et entydig tallgrunnlag i ledelse- og informasjonssystemet og 
gode analyser av disse dataene pågår kontinuerlig. 
 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) gjennomføres i henhold til revidert prosedyre og vurderes å være 
dekkende i forhold til risikostyring og mål og myndighetskrav.  Det gjennomføres egne prosesser 
for LGG innen områdene miljøstyring og informasjonssikkerhet. 
 
God virksomhetsstyring er en kontinuerlig prosess og forutsetter styring og kontroll tilpasset den 
risiko og egenart som virksomheten preges av. Det foreligger en oppdatert fullmaktstruktur med 
myndighetsbeskrivelser som inkluderer fullmakter for HR-området. 
 
Konsernrevisjonen avdekket områder med svakheter i utskrivning av pasienter til kommunene, og 
SØs tiltak til forbedring er gjennomført i henhold til handlingsplanen. Det er utarbeidet en 
prosessbeskrivelse som er tilgjengelig elektronisk i EK (elektronisk kvalitetshåndbok), hvor 
prosedyrer og retningslinjer er linket opp til relevante trinn i prosessen.  
 
Det er gjennomført interne revisjoner våren 2016 for å kontrollere at utskrivning foregår i henhold 
til prosedyrer og retningslinjer. Avvikene som ble avdekket var i hovedsak knyttet til mangelfull 
overføring av oppdatert legemiddelinformasjon. Disse avvikene er nå lukket.  
 
Det gjenstår fortsatt arbeid for å sikre at utskrivning av pasienter og samhandling med 
kommunehelsetjenesten foregår i tråd med prosedyrer og retningslinjer og at pasientenes 
rettigheter ivaretas. For å sikre overføring av korrekt legemiddelinformasjon implementeres 
tiltakene i det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet. Arbeidet ledes av en lokal innsatsgruppe 
med dedikerte leger som ansvarlige for oppfølgingen og registrering av måleparametere. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at revisjonen var nyttig og relevant for de utvalgte områdene, 
og at den ga konkrete tilbakemeldinger, som er blitt fulgt opp i forbedringsarbeidet. Status for 
tiltakene som er gjennomført i henhold til handlingsplanen har vist at forbedring er oppnådd helt 
eller delvis på de anbefalte områdene.   
 
Det er etablert strengere kontroll og oppfølging av lederavtalene og avdelingsvise handlingsplaner. 
Bedre virksomhetsstyring er en kontinuerlig prosess som må følges opp i en organisasjon i 
utvikling og endring.  
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