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Status på gjennomføring av tiltak – likeverdig og forutsigbar helsehjelp  
 

Sammendrag: 
Forbedringstiltakene i handlingsplanen etter Konsernrevisjonens gjennomførte revisjon av 
likeverdig og forutsigbar helsehjelp, er i stor grad iverksatt i henhold til planen og de mest 
omfattende tiltakene pågår fortsatt. Det planlegges oppfølging og kontroll av praksis og 
tiltakenes effekt. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar status på gjennomføring av tiltak etter revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp til 
orientering. 
 
Sarpsborg, den 30.04.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Handlingsplan, status per april 2018 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør har fulgt opp handlingsplanen og er tilfreds med at status for flere av 
tiltakene er i tråd med konsernrevisjonens anbefalinger. Administrerende direktør anbefaler at 
status for handlingsplanen tas til orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i perioden fra oktober til desember 2016 en 
revisjon i SØ for å undersøke og vurdere hvordan utvalgte enheter i Sykehuset Østfold sikrer 
pasientene likeverdige helsetjenester. Det ble undersøkt om man hadde 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. 
Revisjonsrapporten ble lagt frem for styret i SØ 27. mars 2017, sak 17-17. 
 
Det ble avdekket behov for sentrale forbedringer både på overordnet nivå og i de utvalgte, 
reviderte poliklinikkene. Revisjonsrapporten redegjorde for områder hvor det burde eller måtte 
iverksettes tiltak for å etterleve lovens mål og krav. 
 
Revisjonens overordnede vurdering var at det i sykehuset var risiko for at “like” pasienter innenfor 
klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling får ulike utrednings- og behandlingsforløp, og at det 
forekommer ubegrunnede opphold i helsehjelpen. 
 
Det ble utarbeidet en handlingsplan med tiltak både på overordnet nivå og i klinikk for psykisk 
helsevern og rusbehandling for å sikre forbedring på de områder konsernrevisjonen pekte på. 
Handlingsplanen ble lagt frem for styret 15. mai 2017, sak 27-17.  
 
Handlingsplanen inneholdt omfattende forbedringstiltak, og status for handlingsplanen per april 
2018 er at flere av tiltakene er gjennomført. Imidlertid er det også tiltak som fortsatt pågår. Det er 
gjennomført enkelte kontroller av iverksatte forbedringer, men i det gjenstår arbeid med kontroll 
og oppfølging av tiltakenes effekt. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Det er gjennomført et betydelig forbedringsarbeid både på foretaksnivå og innen klinikk for 
psykisk helsevern.  Det pågår fortsatt opplæring og implementering for de mest omfattende 
tiltakene. 


