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Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik legges fram for styret. 

Oversikten inneholder også en oppsummering av status for anbefalingene i 
konsernrevisjonens rapporter. 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar saken til etterretning 

 

 

 

Vedlegg 
• Rapportering av avvik etter tilsyn 1. tertial 2018 
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1 Arbeid med tilsyn 
Klinikker og aktuelle avdelinger arbeider systematisk med tiltak for å lukke avvikene 
etter eksterne tilsyn. En egen prosedyre tydeliggjør ansvaret for oppfølging av 
eksterne tilsyn og revisjoner utført at konsernrevisjonen. Prosedyren understreker 
også at kunnskap må spres internt i SSHF der det er relevant. 

2 Tilsyn 2014 

Branntilsyn 
Det kreves mer omfattende tiltak på SSA for å få sikkerhetsnivået opp på dagens 
standard. Det er utarbeidet en handlingsplan for arbeidet, og det bevilget 
investeringsmidler i 2018, og arbeidet vil fortsette fram mot 2019. 

3 Tilsyn 2015 

Branntilsyn 
I forbindelse med nytt tilsyn på ARA bekrefter brannvesenet at gjennomførte tiltak 
lukker avviket. 

4 Tilsyn 2016 

Fylkesmannen 
Som del av landsomfattende tilsyn for håndtering av mistanke om sepsis i 
akuttmottakene ble tilsyn gjennomført i SSA og SSK. Fagdirektøren leder arbeidet 
med tiltak som skal lukke avvikene i dialog med fylkesmannen. Fylkesmannen hadde 
oppfølging av tilsynet i februar, og i rapport datert 10.04.2017 kommenteres arbeidet 
som er gjort.  

Ny journalgjennomgang ble gjennomført i september 2017. Avvikene er ikke lukket 
siden det er for kort tid til å se om tiltakene virker. Fylkesmannen har varslet ny 
journalevaluering høsten 2018 for å evaluere effekten av tiltakene. 

5 Tilsyn 2017 

Fylkesmannen 
Tilbakemelding med plan for lukking knyttet til avvikene på DPS Solvang er sendt 
fylkesmannen. Fylkesmannen har gjennomfør oppfølgingsbesøk i 30. mai 2018 for å 
evaluere om tiltakene har effekt. 

6 Tilsyn 2018 

Direktoratet som samfunnssikkerhet og beredskap 
Ingen avvik. 

Branntilsyn 
Tilsyn på ARA og AFR hadde ingen avvik. 

Tilsyn ved SSA og SSK har avvik knyttet til systematisk sikkerhetsarbeid og 
dokumentasjon av ansvar, myndighet og rutiner. 
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7 Konsernrevisjonene rapporter 

Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen 
Det arbeides med planer for internrevisjoner av medisinsk koding og de forventes å 
være på plass i løpet av høsten 2018. Videre oppfølging av planlagte tiltak inngår i 
ordinær drift. 

Revisjon av endret organisasjonsmodell SSHF 
Evaluering av ny organisasjonsstruktur er gjenstår og er planlagt gjennomført høsten 
2018. 

Pasienten får helsehjelp til fastsatt tid 
Rapporten med tiltaksplan ble presentert for styret i juni 2017 (sak 055-2018). Det er 
arbeidet systematisk med å følge opp anbefalingene og det er utarbeidet tiltak som 
implementeres. Videre oppfølging skjer i ordinær drift.  

Avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler 
Endelig rapport sammen med tiltak knyttet til anbefalingene ble presentert for styret 
i desember 2017 (sak 100-2018). Arbeidet med oppfølging pågår, og det arbeides bl.a. 
med retningslinjer. Det er dialog med andre helseforetak for å lære av hverandre og 
for å få mer lik praksis, og regionale fagdirektørmøter har også fokus på temaet.  

Enhet for behandlingshjelpemidler vil ha regelmessige møter med aktuelle 
avdelinger, og informasjon sendes også på e-post til rekvirenter. 
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