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Oppfølging av nasjonalt tilsyn med utlokaliserte pasienter  

 

SØ arbeider systematisk med tiltakene som skal føre til at prosedyre for utlokaliserte pasienter 
er fullt ut implementert og ny robust praksis er etablert, samt at pasientene får informasjon 
om utlokaliseringen før de flyttes. 
 

 
 

Forslag til vedtak:  

Styret tar status for arbeidet med lukking av avvik etter tilsyn med utlokaliserte pasienter til 
orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 24.01.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Det vil ta tid å etablere en ny og robust praksis i Sykehuset Østfold (SØ) for å sikre tilstrekkelig 
implementering av prosedyre for utlokaliserte pasienter, sett i lys av utfordringer med periodevis 
svært stor pågang av pasienter til sykehuset. Implementering av tiltakene med status følges opp av 
sykehusledelsen månedlig, og rapporteres til jevnlig til Statsforvalteren. Styret orienteres her om 
status for arbeidet med lukking av avvikene. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken gjennomførte i 2019 tilsyn med 
utlokaliserte pasienter i SØ som en del av et nasjonalt tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Tilsynet 
omfattet somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter innen ortopedisk kirurgi, 
gastrokirurgi og alle spesialiteter innen indremedisin. Det ble avdekket to avvik: 
 

1. Sykehuset Østfold HF sørger ikke for at utlokaliserte pasienter får forsvarlige helsetjenester. 
2. Sykehuset Østfold HF sørger ikke for sin plikt til å informere pasienten om utlokalisering og 
    hva dette kan innebære for den enkelte. 
 

Det er i etterkant av tilsynet gjennomført risikovurdering og utarbeidet en handlingsplan med 
omfattende forbedringstiltak og kontroller. Planen oppdateres jevnlig og resultater rapporteres til 
Statsforvalteren som har vurdert at SØ har jobbet systematisk, målrettet og godt med å rette 
lovbruddene. Det etterspørres fortsatt oppfølging og resultater som bekrefter at helseforetaket 
har etablert en ny og robust praksis på alle områder hvor tilsynet har påpekt svikt og mangler. 
 

Sykehusledelsen følger opp forbedringsarbeidet jevnlig og rapporterer til Statsforvalteren to 
ganger per år. Kontrollaktiviteter for å undersøke praksis gjennomføres og rapporteres månedlig 
sammen med oversikt over utlokaliserte pasienter i SLM (sykehusledermøtet) i forbindelse med 
fast sak (Gjennomgang av driftssituasjonen). SLM har presisert at pasienten skal være informert og 
ha en plan for videre behandling dersom han/hun skal legges inn eller flyttes til annet døgnområde 
enn det som har høyest kompetanse på pasientens aktuelle helseproblem og sykdom. 
Vurderingene som gjøres skal dokumenteres, og det må sikres at riktig fagkompetanse er 
tilgjengelig. 
 

Det tilstrebes å unngå utlokalisering av pasienter direkte fra akuttmottak. Dersom dette ikke kan 
unngås, gjøres det iht. prosedyren en individuell vurdering og dette dokumenteres i plannotat fra 
lege. I perioder med høyt overbelegg vurderes utlokalisering direkte fra akuttmottak som et bedre 
alternativ enn utlokalisering av en pasient flere ganger mellom døgnområder. Pasienter med minst 
behov for spesialiserte helsetjenester og mer generelt behov for behandling og pleie, vurderes 
opp mot andre pasienter) som mest egnet for utlokalisering. 
 

Ledelsen har til enhver tid nødvendig oversikt over de utlokaliserte pasientene. Det avholdes 
daglige kapasitetsmøter i klinikk for medisin. Stikkprøvekontrollene bekrefter at det registreres 
ansvarlig lege/behandler i IMATIS for pasienter som er utlokalisert og at disse følger opp 
pasientene under utlokalisering til annet døgnområde. 
 

Kartlegging av praksis på døgnområdene og stikkprøver med journalgjennomgang, viser at legene 
følger opp dokumentasjon i pasientjournalen både når det gjelder plan-notat og daglig visittnotat. 
Praksis vurderes som etablert og robust når det gjelder medisinsk utredning, diagnostisering og 
behandling iverksatt og dokumentert. Det må arbeides videre med implementering av tiltakene 
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for sykepleiedokumentasjon. Utvalg for Digital dokumentasjon av helsetjenester har en egen 
arbeidsgruppe som har startet arbeidet med å gjennomgå og videreutvikle/forbedre sykepleie-
dokumentasjonen og dette arbeidet er forventet sluttført i juni 2022. 
 

Meldte uønskede hendelser og avvik som knyttes til utlokalisering dreier seg i hovedsak om at 
prosedyren for pasientflyt ikke er fulgt, legevisitten til utlokalisert pasient er forsinket, eller at det 
er mangelfull sykepleiedokumentasjon. Det er meldt 38 hendelser i de 10 første månedene i 2021, 
hvorav 1 potensielt alvorlig med moderat konsekvens. Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen 
screener alle meldte hendelser daglig og vil raskt oppdage alvorlige hendelser som er registrert og 
ta kontakt med lokal ledelse. Avvikene analyseres og rapporteres til månedlig gjennomgang i SLM. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Det er krevende for lederne å kontrollere og følge opp implementeringen av tiltakene og 
etablering av ny og robust praksis med kontinuerlig overbelegg og kapasitetsutfordringer.  
 

SØ arbeider systematisk og strukturert med implementeringen av tiltakene som skal føre til at 
utlokalisering kan unngås og at ny robust praksis er etablert med forsvarlig behandling av 
utlokaliserte pasienter, samt at pasientene får informasjon om utlokaliseringen før de flyttes til 
annet døgnområde. 
 
 
 
 


