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Avslutning av tilsynssak ved hjerteavdelingen - brev fra Fylkesmannen 05.07.18 
 
Sammendrag: 
Fylkesmannen har avsluttet tilsynssak knyttet til helsetjenester som ytes ved hjerteavdelingen i 
brev datert 5. juli 2018. Administrerende direktør tar brevet fra Fylkesmannen på stort alvor og 
vurderer at tilbakemeldingene har god overføringsverdi til SØs generelle forbedringsarbeid. 
 
Arbeidet med å sørge for en trygg drift og et godt arbeidsmiljø vil fortsatt ha stort fokus i 
sykehusledelsen, i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Tilbakemeldinger viser en 
positiv utvikling på flere sentrale punkter. 
 
  

Forslag til vedtak:  
Styret tar redegjørelsen om tilsynssak ved hjerteavdelingen til orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 10.09.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om tilsynssak ved hjerteavdelingen i 
Sykehuset Østfold (SØ) til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 
Fylkesmannen har avsluttet tilsynssak knyttet til helsetjenester som ytes ved hjerteavdelingen i 
brev datert 5. juli 2018. Fylkesmannen finner at … «Sykehuset Østfold har brutt 
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, ved at helsetjenester ved hjerteavdelingen 
i perioder i 2017 har vært uforsvarlige som følge av vedvarende problemer med bemanning og 
tilgang på nødvendig kompetanse». 
 
Tilsynssaken ble opprettet 7. desember 2017 på bakgrunn av en bekymringsmelding fra 
foretakstillitsvalgt NSF i SØ 3. november 2017. Her meldes det om stor turnover av sykepleiere, 
manglende faglig fokus og opplæring for helsepersonell i avdelingen og lav bemanning ift. antall 
pasienter/ arbeidsoppgaver. 
 
Fylkesmannen viser til at det gjennom hele 2017 er skrevet en rekke avviksmeldinger/ sendt e-
poster med bekymringsmeldinger fra medarbeiderne i hjerteavdelingen. Her påpekes det at man 
mener at høyt arbeidspress, samtidighetskonflikter og manglende kompetanse er hovedårsak eller 
delvis årsak til mange av hendelsene.  
 
Fylkesmannen skriver også at det er godt dokumentert at seksjonsleder har videresendt 
bekymringsmeldingene til sin overordnede. Utover dette mener Fylkesmannen at det ikke er 
dokumentert hvordan og i hvilken grad informasjon er videreformidlet videre til klinikksjefsnivå/ 
administrerende direktør og om/ på hvilken måte medarbeiderne har fått tilbakemelding på sine 
rapporteringer. Dette mener Fylkesmannen er årsaken til at systematisk oppfølging og nødvendige 
tiltak ikke ble iverksatt på et tidlig nok tidspunkt.  
 
12. januar 2018 oversendte daværende klinikksjef for medisin og avdelingssjef for hjertemedisinsk 
avdeling ytterligere opplysninger til Fylkesmannen. Her ble det redegjort for årsaker til 
problemene og tiltak som var iverksatt/ skulle iverksettes: 

• Gjennomført en risikovurdering 11. januar og utarbeidet en handlingsplan på bakgrunn av 
denne (oversendt Fylkesmannen 5. mars) 

• 4 overvåkingssenger var besluttet gradvis overført fra hjerteavdelingen til 
overvåkingsenheten med effekt fra 15. januar 

• Kartlegge medarbeidernes kompetanse-/ opplæringsbehov 
• Organisere opplæring i avansert hjerte-lungeredning for medarbeidere som ikke har 

gjennomført dette 
• Utarbeide plan for opplæring av flere medarbeidere til å sitte skopvakt 

 
25. april 2018 ble det avholdt et møte mellom Fylkesmannen og SØ hvor det det ble redegjort for 
ytterligere tiltak ved hjerteavdelingen: 

• 50 nye sykepleiere var rekruttert, men det var utfordringer ift. opplæring/ samtidig 
opprettholdelse av drift 

• Styrking med 1 fagsykepleierstilling, 1 turnuslege, 1 LIS og 2 kardiologer 
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• Opprettelse av poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp 
• Etablering av samarbeid med Rikshospitalet for å sikre rekruttering og utdanning av 

kardiologer fra eget personell 
 
Det har i hele inneværende år blitt arbeidet systematisk og kontinuerlig med å bedre 
arbeidsforholdene ved hjerteavdelingen og derigjennom styrke pasientsikkerheten. Det er 
utarbeidet en detaljert handlingsplan på bakgrunn av identifiserte risiko med tiltak, mål og 
oppfølging vedtatt av klinikksjef for medisin januar 2018. Tabellen under viser de viktigste 
tiltakene: 
 
Tiltak Status/ oppfølging 
4 senger for overvåkning av hjertepasienter er flyttet fra 
hjerteavdelingen til overvåkningsavdelingen  

Gjennomført 15.01.18 – aktuelle pasienter blir i dag 
ivaretatt med riktig kompetanse på overvåkningen 

Kompetanseøkning D1 med fokus på de viktigste 
pasientgruppene 

Gjennomført (undervisningsdager) 

Gjennomføre AHLR kurs (kun krav om HHLR kurs), et ledd 
i plan om å lære opp flere sykepleiere til skopvakt 

Skjer fortløpende 

Ansette en fagsykepleier til «bedside-opplæring»/ støtte 
for nye medarbeidere 

Gjennomført med oppstart 1. september 2018 

Lukket legemiddelsløyfe Tatt i bruk april 2018 – betydelig nedgang i legemiddel-
relaterte feil 

Øke poliklinisk aktivitet Kontinuerlig – aktiviteten ligger høyere enn plantall for 
2018 

Forebygge reinnleggelser (prosjekt) med fokus på 
kronikergrupper innen hjerte og lungesykdommer 

Prosjektet avsluttes 1. oktober – rapport med 
anbefalinger i november 

Styrke grunnbemanning helg og natt i 2018 Gjennomført– medarbeidere ønsker ytterligere styrking 
Gjennomgang bemanningsplaner (alle som. døgnområd.) Prosjekt, igangsatt, beslutningssak i sykehusledermøtet 

6. november 2018 
Omgjøring av utvalgte pas.rom til 2-sengsstue i 
pressperioder 

Iverksettes september 2018 

Utvide kapasitet for pacemakerinnleggelser  Gjennomført – fra 2-3 dager per uke 
Utarbeide pasientforløp for hjertesvikt Implementert i løpet av september 2018 
Coaching av seksjonsleder med støtte fra HR Gjennomført 
Lederutvikling for seksjonsleder med stedfortredere  Start høsten 2018 i regi av organisasjonspsykolog 
Ansette 2 nye kardiologer Fra september 2018 – bidrar til økt aktivitet på poliklinikk 
Styrking av legemanning med en turnuslege og en LIS Gjennomført 
Poliklinikk for halv-ØH hjelp elektrokonverteringer Gjennomført, starter med pasienter med brystsmerter og 

behov for AEKG høsten 2018 
Samarbeid med Rikshospitalet Etablert – 1 overlege er i gruppe 1-tjeneste pr.dd. 
 
Fylkesmannen har fått omfattende redegjørelser om vurderinger og tiltak som er gjennomført 
etter at tilsynssak ble opprettet 7. desember 2017. Fylkesmannen anser at disse er relevante og 
egnet til å forebygge og sannsynligvis hindre risikofaktorer og uforsvarlige helsetjenester. Det 
presiseres likevel at sykehuset må lage en plan for oppfølging, evaluering og eventuelt korrigering 
av iverksatte tiltak.  I forbindelse med fast halvårig møte 14. november 2018 mellom SØ 
Fylkesmannen skal sykehuset orientere om utfordringsbildet og effekten av tiltakene som er 
iverksatt. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør tar brevet fra Fylkesmannen på stort alvor og vurderer at 
tilbakemeldingene har god overføringsverdi til SØs generelle forbedringsarbeid.  
 
Allerede før tilbakemeldingen fra Fylkesmannen var mottatt startet avdelingen arbeidet med en 
detaljert handlingsplan for å sikre god pasientbehandling, trygghet og økt kompetanse i 
avdelingen. Planen er under kontinuerlig evaluering og justering, og eventuelle avvik følges tett 
opp. Arbeidet med å sørge for en trygg drift og et godt arbeidsmiljø vil fortsatt ha stort fokus i 
sykehusledelsen, i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Tilbakemeldinger viser en 
positiv utvikling på flere sentrale punkter. 
 
I tillegg til at situasjonen i hjerteavdelingen følges nøye er det igangsatt et større arbeid på 
sykehusnivå i forhold til bemanningsplanlegging og pasientlogistikk. Målet med dette arbeidet er å 
utnytte den samlede kapasiteten i døgnbehandlingen på en bedre måte og fordele presset på de 
ulike avdelingene mer effektivt.  
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