
Eksterne tilsyn SØ status juni 2021

Tema for revisjon eller tilsyn Avdeling/område som revideres Status

Statens helsetilsyn: Tilsyn med spesialisthelsetjeneste til utlokaliserte
Medisinsk klinikk, ortopedisk avdeling og gastrokir 
seksjon

Avventer tilbakemelding fra 
Statsforvalteren 

Statens helsetilsyn:Tilsyn med  medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker Sykehuset Østfold ved forskningsavdelingen Pågår, dokumenter sendt over
Statens helsetilsyn: Håndtering av blod og blodkomponenter, celler og vev Sykehuset Østfold ved senter for laboratoriemedisin Foreløpig: 1 avvik og 1 merknad

Statens helsetilsyn: Nasjonalt egenvurderingstilsyn psykisk helsevern til barn og unge 
Sykehuset Østfold ved BUP Askim, Fredrikstad, Moss og 
Sarpsborg Pågår med innsamling av data

Statens helsetilsyn: Etterlevelse av lovkrav ved bruk av IKT-systemer til legemiddelhåndtering Sykehuset Østfold Pågår med innsamling av data
Arbeidstilsynet: Forebygging av vold og trusler DPS akutt (DAK) Avsluttet
Arbeidstilsynet: Kontroll av arbeidstid Ambulanseseksjonen Fredrikstad Avventer rapport

Riksrevisjonen: Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene Sykehuset Østfold ved forskningsavdelingen
Rapport: Pas. har ikke god nok tilgang til 
behandlingsstudier.

Riksrevisjonen: Investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene Divisjon FM, økonomi og analyse, MTA Pågår, dokumenter sendt over 
Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i n  Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Pågår, dokumenter sendt over 
Riksrevisjonen: Administrering av diagnostisk pakkeforløp Sykehuset Østfold ved kreftavdelingen Varsel mottatt
Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IKT systemer i helseforetakene Sykehuset Østfold Pågår med innsamling av data

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Opplæring og bruk av med.tekn.utstyr
Vedlikehold og reparasjon av medisinsk teknisk utstyr og 
behandlingshjelpemidler Foreløpig rapport 1 avvik
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		Tilsynsmyndighet		Tema for revisjon eller tilsyn		Avdeling/område som revideres				Rapport foreligger		Styret informert		Public				Status

		Statens helsetilsyn		Statens helsetilsyn: Tilsyn med spesialisthelsetjeneste til utlokaliserte		Medisinsk klinikk, ortopedisk avdeling og gastrokir seksjon				Ja, tilbakemelding fra Fylkes-mannen om at  tiltakene vurderes ikke tilstrekkelig implementert. Frist for oppfølging 26.februar		Ja		19/00380				Avventer tilbakemelding fra Statsforvalteren 

		Statens helsetilsyn		Statens helsetilsyn:Tilsyn med  medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker 		Sykehuset Østfold ved forskningsavdelingen				Nei		Ja		20/01097				Pågår, dokumenter sendt over

		Statens helsetilsyn		Statens helsetilsyn: Håndtering av blod og blodkomponenter, celler og vev		Sykehuset Østfold ved senter for laboratoriemedisin				Nei		Nei		20/08892				Foreløpig: 1 avvik og 1 merknad

		Statens helsetilsyn		Statens helsetilsyn: Nasjonalt egenvurderingstilsyn psykisk helsevern til barn og unge 		Sykehuset Østfold ved BUP Askim, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg												Pågår med innsamling av data

		Statens helsetilsyn 		Statens helsetilsyn: Etterlevelse av lovkrav ved bruk av IKT-systemer til legemiddelhåndtering		Sykehuset Østfold												Pågår med innsamling av data

		Arbeidstilsynet		Arbeidstilsynet: Forebygging av vold og trusler 		DPS akutt (DAK)				Pålegg		Ja						Avsluttet

		Arbeidstilsynet		Arbeidstilsynet: Kontroll av arbeidstid		Ambulanseseksjonen Fredrikstad				Nei		Ja		20/01181				Avventer rapport

		Riksrevisjonen		Riksrevisjonen: Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene		Sykehuset Østfold ved forskningsavdelingen				Nei		Ja		20/01205				Rapport: Pas. har ikke god nok tilgang til behandlingsstudier.

		Riksrevisjonen		Riksrevisjonen: Investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene		Divisjon FM, økonomi og analyse, MTA				Nei		Ja		20/01255				Pågår, dokumenter sendt over 

		Riksrevisjonen		Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler		Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling				Nei		Ja		20/06566				Pågår, dokumenter sendt over 

		Riksrevisjonen		Riksrevisjonen: Administrering av diagnostisk pakkeforløp		Sykehuset Østfold ved kreftavdelingen												Varsel mottatt

		Riksrevisjonen		Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IKT systemer i helseforetakene		Sykehuset Østfold												Pågår med innsamling av data

		DSB		Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Opplæring og bruk av med.tekn.utstyr		Vedlikehold og reparasjon av medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler												Foreløpig rapport 1 avvik
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