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Tilsynssaker 2021 i Sykehuset Østfold HF 
 
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold HF (SØ) i 57 saker i 
løpet av 2021, hvorav 13 er løst ved lokal avklaring/dialogmøte uten videre tilsynsmessig 
oppfølging. 30 av sakene opprettet i 2021 er avsluttet per dato, 27 er fortsatt under 
behandling. Det ble avdekket lovbrudd i 5 avsluttede saker, hvor tilsynet konkluderte med 
brudd på forsvarlighetskravet.  

 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar redegjørelsen vedrørende tilsynssaker 2021 til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 16.05.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport etter varsel om alvorlig hendelse (ettersendes)  
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at redegjørelsen om tilsynssaker opprettet i 2021 tas til 
orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Tilsynssaker eller hendelsesbasert tilsyn i SØ kan opprettes av Stasforvalteren eller Statens 
helsetilsyn med hjemmel i helsetilsynsloven § 4 for å undersøke mulig svikt i helsetjenesten. 
Grunnlaget for å åpne tilsynssak kan være klager fra pasienter og pårørende eller andre instanser 
som Pasient- og brukerombudet, tilsynsmessig oppfølging av sykehusets egne varsler til Statens 
helsetilsyn iht. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a om alvorlig hendelse, eller tilsvarende varsel 
meldt av pasient eller pårørende.  
 

Tilsynsmyndigheten vurderer sakene ved gjennomgang av etterspurt informasjon/dokumentasjon 
og avgir konklusjon i forhold til systemperspektiv, aktuell lovgivning og virksomhetens plikt til å yte 
forsvarlige helsetjenester.  
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsynssak mot SØ i 57 saker i løpet av 2021, tilsvarende 
tall i 2020 var 79. Antall tilsynssaker som Statsforvalteren har opprettet mot SØ har vært nokså 
stabilt de siste årene. Det var en økning i antall saker opprettet i 2020, hovedsakelig saker til lokal 
avklaring som ble løst ved dialogmøter. Med 57 tilsynssaker opprettet i 2021, er antallet tilbake til 
nivået fra tidligere år. 
 

Statsforvalteren åpner tilsynssak for å vurdere om det har forekommet uforsvarlig behandling eller 
et annet lovbrudd. Per dato er 30 av de 57 sakene fra 2021 avsluttet. Inkludert i de 30 sakene som 
er avsluttet er 13 saker ble løst ved lokal avklaring, som gjennomføres ved at sykehuset inviterer 
pasienten og eventuelt pårørende til et møte for oppklarende dialog.  
 

Det ble påpekt lovbrudd i 5 av de 30 avsluttede sakene opprettet i 2021, men det gjenstår fortsatt 
27 saker hvor det ikke er konkludert og avsluttet. I saker hvor det avsluttes med konklusjon om 
lovbrudd omhandler dette som regel forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.  
 

SØ varslet Statens helsetilsyn iht. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a etter utbrudd av Covid-19 
påvist primo februar 2021 ved døgnområde 6, ortopedisk avdeling. Varselet gjaldt fem dødsfall 
knyttet til ovennevnte smitteutbrudd ved sengeposten. Det ble utarbeidet en internrapport i 
forbindelse med det aktuelle utbruddet. Statsforvalteren har fått denne rapporten tilsendt og 
rapporten vedlegges saken til orientering. 
 

Det ble gjennomført et stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn (felles for Sarpsborg kommune og SØ), 
etter at en pasient som mottok oppfølging og tjenester fra både kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten døde sommeren 2021. Rapporten etter tilsynet foreligger ikke per dags 
dato. 
 

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten 
og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. I løpet av 2021 har Statens 
helsetilsyn og Statsforvalteren endret tilnærmingen og saksbehandlingen i tilsynssaker ved å be 
helseforetakene utarbeide en egenrapport basert på føringene i forskrift for ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Det innebærer at SØ gjennomgår hendelsen  
og redegjør for hvordan sykehuset har planlagt og tilrettelagt for forsvarlige tjenester ved 
utredning og behandling av pasienten med en gitt diagnose med utgangspunkt i forskriften § 6 og 
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plikten til å planlegge. Det gjennomføres egen årsaks- og hendelsesanalyse dersom det vurderes 
som nødvendig for å kartlegge hendelsesforløpet og vurdere årsaker til svikt i helsehjelpen. Videre 
gir man en beskrivelse og vurdering av om behandlingen av pasienten er gjennomført i henhold til 
planen og prosedyrene og om relevante risikoreduserende tiltak er iverksatt (forskriften § 7 
plikten til å gjennomføre). 
 

Deretter følger virksomhetens egen vurdering av om planene, tiltakene og gjennomføringen av 
tjenestene i behandlingen av pasienten var i samsvar med føringer og lovpålagte plikter, med 
utgangspunkt i forskriften § 8 og plikten til å evaluere. Det skal også vurderes om det er nødvendig 
med forbedringstiltak og eventuelt hvilke tiltak som er iverksatt med utgangspunkt i forskriftens § 
9, plikten til å korrigere. Det skal beskrives på hvilket ledelsesnivå forbedringsarbeidet er forankret 
og følges opp i forhold til om tiltakene har forventet effekt. De alvorlige sakene er forankret hos 
administrerende direktør. 
 

Dersom det er hensiktsmessig og mulig skal pasient og eventuelt pårørende også involveres i 
gjennomgangen og kunne gi innspill til egenrapporten, som skal leveres til Statens helsetilsyn eller 
Statsforvalteren. 
 

Det er ressurskrevende og nyttig å arbeide med hendelsene og problemstillingene med denne 
tilnærmingen internt i sykehuset og overfor tilsynsmyndigheten. Metodikken bidrar også til 
implementeringen av forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  
  

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør vurderer det som positivt for pasientsikkerheten med en ekstern og 
uavhengig gjennomgang av varslede hendelser eller påklagede forhold for å avdekke om det har 
vært svikt i helsetjenestene og brudd på helselovgivningen. Iht. forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten plikter sykehuset systematisk å evaluere og 
forbedre virksomheten.  
 

Gjennomgang av meldte hendelser og forbedringsarbeidet som gjennomføres i forbindelse med 
tilsynssakene, bidrar til læring i organisasjonen og strukturert gjennomgang og oppdatering av 
prosedyrer og retningslinjer.  
 


