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Tilsynssaker 2017 

 

Sammendrag: 
Fylkesmannen har åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold (SØ) i 61 saker i løpet av 2017 mot 56 
saker i 2016. Av disse 61 sakene er det avdekket lovbrudd i 11 saker. 17 saker løst gjennom lokal 
avklaring, 19 av sakene er avsluttet uten bemerkning, mens det i 9 saker er gitt råd og veiledning. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar redegjørelsen vedrørende tilsynssaker 2017 til orientering. 
 
Sarpsborg, den 21.03.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tilsynsmeldingen 2017 (PDF-utgave vedlagt, papirversjon deles ut i møtet) 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at redegjørelsen om tilsynssakene fra 2017 tas til orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Tilsynssaker eller hendelsesbasert tilsyn opprettes av Fylkesmannen i Østfold eller Statens 
helsetilsyn med hjemmel i helsetilsynsloven § 2 for å undersøke mulig svikt i helsetjenesten. 
Grunnlaget for å åpne tilsynssak kan være klager fra pasienter og pårørende eller andre kilder som 
for eksempel oppfølging av sykehusets varsler til Statens helsetilsyn i henhold til spesialisthelse-
tjenesteloven § 3-3a om alvorlig hendelse.  
 
Tilsynsmyndigheten vurderer saken og avgir konklusjon i forhold til virksomhetens plikt til 
forsvarlighet, men kan i saker også vurdere forholdene rettet mot involvert helsepersonell.  
 
Fylkesmannen har åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold (SØ) i 61 saker i løpet av 2017 mot 56 
saker i 2016. Av disse 61 er 17 saker løst gjennom lokal avklaring, som gjennomføres ved at 
sykehuset inviterer pasienten og eventuelt pårørende til et møte for oppklarende dialog. 19 av 
sakene er avsluttet uten bemerkning, mens det i 9 saker er gitt råd og veiledning til sykehuset fra 
tilsynsmyndigheten.  
 
I 2017 ble det i 11 av sakene påpekt lovbrudd. Det er som regel forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 det avdekkes brudd i forhold til. Erfaringsmessig er det noen av 
sakene med lovbrudd som involverer flere avdelinger og fagområder. Det krever samarbeid om 
tiltakene i oppfølging og forbedringsarbeid i etterkant for å forebygge at svikten gjentar seg. I følge 
Helsetilsynets Tilsynsmelding for 2017, er det en lavere andel av saker avsluttet i Østfold med 
påvist lovbrudd (30 %) i forhold til andelen saker med lovbrudd i landet som helhet (38 %). Dette 
resultatet er for saker innen helse- og omsorgstjenester samlet både for spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Antall tilsynssaker som Fylkesmannen har opprettet mot SØ er nokså stabilt over de siste årene. 
Administrerende direktør vurderer det som positivt med en ekstern og uavhengig gjennomgang av 
påklagede forhold for å avdekke om det har vært svikt og brudd på helselovgivningen. I henhold til 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten plikter Sykehuset Østfold å 
systematisk evaluere og forbedre virksomheten. Eksterne tilsyn vurderes som nyttig bidrag til 
arbeidet med kontinuerlig forbedring.  


