
 

 
 

STYREMØTE 27. mars 2017 Side 1 av 3 
 

   
Styresak nr.:  17-17 Sakstype:  Beslutningssak  

Saksnr. arkiv:  16/06150   
 
 

 

 

Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold 
 
Sammendrag: 
Konsernrevisjonen har gjennomført en revisjon for å kartlegge og vurdere om pasientene mottar 
likeverdig og forutsigbar helsehjelp i SØ. Det er avdekket behov for forbedringer på flere nivåer, 
hvor det enten bør eller må iverksettes tiltak for å etterleve lovens mål og krav. 

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 13/2016 om likeverdig og forutsigbar helsehjelp til 
etterretning. 

2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en handlingsplan som legges fram for styret 
15. mai 2017. 
 
 

Sarpsborg, den 13.03.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Revisjonsrapport 13/2016 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Sykehuset Østfold (SØ) ser at revisjonen har vært nyttig for å sikre styring og kontroll med at 
sykehuset gir pasientene likeverdige helsetjenester i tråd med ny pasient- og brukerrettighetslov. 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten fra Konsernrevisjonen til etterretning, 
og at det utarbeides en handlingsplan som senere legges fram for styret. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Det ble iverksatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften fra 1. 
november 2015. Pasientene fikk styrket sine rettigheter og vurderingsfristen ble redusert fra 30 til 
10 virkedager. Alle pasienter med behov for spesialisert helsehjelp ble rettighetspasienter og 
pasientene skal ha en juridisk frist for oppstart av helsehjelpen med tildelt time i svarbrevet på 
henvisningen. Dersom helseforetaket ser at det blir fristbrudd, skal man på eget initiativ kontakte 
Helfo pasientformidling. 
 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har gjennomført en revisjon i SØ for å undersøke og vurdere 
hvordan utvalgte enheter i Sykehuset Østfold HF sikrer pasientene likeverdige helsetjenester, 
herunder om de har implementert og sikret etterlevelse av den nye pasient- og 
brukerrettighetsloven. Revisjonen ble gjennomført ved to poliklinikker i allmennpsykiatri 
henholdsvis ved DPS i Moss og DPS i Sarpsborg.  Revisjonen ble gjennomført i perioden fra oktober 
til desember 2016 og følgende problemstillinger ble undersøkt: 
 

1. Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere? 
2. Sikrer helseforetaket at pasienter innenfor samme diagnosegruppe får mest mulig 

likeverdig utrednings- og behandlingsforløp? 
3. Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp 

gjennom hele pasientforløpet? 
4. Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist, herunder 

bruk av Helfo pasientformidling? 
 
Revisjonen har vist at det er gjennomført flere tiltak i SØ for å imøtekomme lovendringene fra 1. 
november 2015 på de undersøkte områdene. Samtidig avdekket revisjonen behov for sentrale 
forbedringer både på overordnet nivå og i de utvalgte poliklinikkene, hvor det enten bør eller må 
iverksettes tiltak for å etterleve lovens mål og krav. 
Revisjonens overordnede vurdering er at det er risiko for at “like” pasienter innenfor klinikk for 
psykisk helsevern og rusbehandling får ulike utrednings- og behandlingsforløp, og at det blir 
ubegrunnede opphold i helsehjelpen. Dette begrunnes ut fra følgende svakheter/mangler:  
 
• Svakheter ved planlegging og styring av utrednings- og behandlingsforløp gir risiko for at 

pasienter innen samme diagnosegruppe får ulik helsehjelp. 

• Svakheter ved fastsettelse av oppmøtetidspunkt og styring av ventelisten innebærer risiko for 
at pasientene får ubegrunnet opphold i sin helsehjelp. 
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• Mangelfull dokumentasjon ved vurdering av henvisninger gir risiko for manglende sporbarhet 

og informasjonsutveksling. 

 
Den vedlagte rapporten beskriver positive funn, samt svakheter som er avdekket under revisjonen 
og anbefalinger om tiltak til forbedring.  
 
Konsernrevisjonen har på bakgrunn av funnene kommet med anbefalinger til tiltak som vil bli 
beskrevet i en handlingsplan som legges fram for styret i neste styremøte. Det arbeides med en 
handlingsplan med tiltak både på overordnet nivå og i klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling for å sikre forbedring på de områder konsernrevisjonen peker på. 
 
  

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør vurderer at revisjonen har vært viktig og tar funnene i den gjennomførte 
revisjonen til etterretning. Revisjonen er gjennomført ved to poliklinikker i SØ, men sannsynligvis 
kan disse funnene overføres til flere poliklinikker innen helseforetaket og legges til grunn for 
forbedringsarbeidet. Det er allerede startet arbeid med forbedring innen flere av de områdene 
konsernrevisjonen peker på i rapporten. Handlingsplanen vil bli lagt fram for styret i styremøtet 
15. mai 2017. 
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