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Forslag til vedtak: 
Forbedringsarbeid etter konsernrevisjonen Sunnaas sykehus HF 2015 tas til orientering 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Konsernrevisjonen reviderte intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen i Sunnaas 
sykehus HF i 2015. Rapport 03/2015 forelå den 27.3.2015. 
Formålet med revisjonen var å kartlegge, vurdere og bidra til forbedringer av prosesser for 
virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll innenfor utvalgte områder.  
 
Områder for revisjon ble valgt ut etter en innledende kartlegging og i dialog med helseforetakets ledelse. 
Enhetene som er revidert ble valgt for å sikre bredde i revisjonen, og med bakgrunn i vurdering av 
innhentet dokumentasjon.  
 
Revisjonen ble gjennomført som planlagt og forbedringsarbeidet startet så snart revisjonsrapporten ble 
presentert.  Det ble bestemt at forbedringsarbeidet skulle gjelde virksomhetsomfattende og for alle 
avdelingene i sykehuset. 

Forbedringsarbeidet ble fordelt på tre arbeidsgrupper rettet mot de reviderte områdene:  

 Virksomhetsstyring – ledet av kvalitetssjef 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten – ledet av klinikksjef 

 Kompetansestyring – ledet av HR-direktør 
 

Arbeidsgruppene utarbeidet handlingsplaner for de reviderte områdene. Handlingsplanene definerte 
forbedringstiltak, ansvarlige, lukkefrist og mulighet for å legge inn tidspunkt for egenevaluering. Alle 
forbedringstiltakene var klare for iverksetting innen utgangen av 2015.  

 
Bakgrunn for saken 
Konsernrevisjon av Sunnaas sykehus HF 2015 omfattet følgende områder; 

 Virksomhetsstyring 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Kompetansestyring 
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Virksomhetsstyring 
Mål- og resultatstyring er styringsprinsippet i helseforetakene. Revisjonen tok for seg prosessene knyttet til 
virksomhetsstyringen, d.v.s. de prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å sikre målene som er 
fastsatt for helseforetakene. Dette skjer gjennom: 

 effektiv og målrettet planlegging, gjennomføring og oppfølging 

 et internt styringssystem som er dekkende for planleggings-, gjennomførings- og 
oppfølgingsbehovet i virksomheten 

 systemet er formalisert, dokumentert, og understøttes av virksomhetens styrings- og 
kontrollprosesser 

Revisjonen omfattet virksomhetsstyringen på følgende nivå og enheter:  

 Administrerende direktør og sentral stab 

 Klinikk: 
o Seksjon for ryggmargsskade, multitraume og nevrologi (RMN) og team 1 
o Seksjon for vurdering og oppfølging (VO) og team 3 

Anbefalingene fra konsernrevisjonen er fulgt opp, og forbedringsarbeidet har resultert i: 

 Oppdatert rolle- og fullmaktsnotat  

 Revidert aktivitetshjul/årshjul 

 Oppdatert mal for ledelsens gjennomgåelse 

 Utformet enhetlig mal for handlingsplan tilknyttet sykehusets mål 
 
Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 
I utskrivningsprosessen inngår aktivitetene som innebærer samhandling med kommunen for å sikre at 
pasienten får den nødvendige hjelpen etter avsluttet sykehusopphold. Utskrivningsprosessen starter når 
pasientens behov etter utskrivelse vurderes ved innleggelse og varer frem til pasienten skrives ut fra 
sykehuset.  
 
Revisjonen har omfattet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten på følgende nivå og enheter:  

 Sentral stab 

 Klinikk, Seksjon for hjerneskader (HS) og team 7 

Anbefalingene fra konsernrevisjonen er fulgt opp, og forbedringsarbeidet har resultert i: 

 Styringsdokumentasjon som gjelder utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten er 
oppdatert og enhetlige retningslinjer er innført 

 Utarbeidet sjekkliste for sikker utskriving av pasienter. Sjekklisten legges våren 2016 tilgjengelig i 
elektronisk pasientjournal (DIPS) og tas i bruk i alle avdelinger.  

Kompetansestyring 
I kompetansestyringen inngår de aktivitetene som gjennomføres i foretaket for å sikre planlegging, 
gjennomføring og evaluering av kompetansearbeidet slik at klinikken, enheter og den enkelte medarbeider 
har den nødvendige kompetanse i forhold til dagens og fremtidens mål og oppgaver.  
 
Revisjonen har omfattet kompetansestyringen på følgende nivå og enheter:  

 Sentral stab 

 Klinikk, Seksjon for ryggmargsskade, multitraume og nevrologi (RMN) og team 1 og team 2. 

Anbefalingene fra konsernrevisjonen er fulgt opp, og forbedringsarbeidet har resultert i: 
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 Vedtatt strategisk plan for kompetansestyring 
 
 
Vurdering 
Konsernrevisjonen avdekket våren 2015 enkelte svakheter i foretakets interne styring og kontroll. 
Avdekkede svakheter kan innebære en økt risiko for at helseforetaket ikke når sine mål og krav, brudd på 
regelverk, manglende etterlevelse av rutiner/prosedyrer og unødvendig bruk av ressurser.  
 
For revisjonsområdene utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten og kompetansestyring er det 
avdekket svakheter knyttet til hvordan helseforetakets system for intern styring og kontroll er etablert. For 
utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, og i noen grad for virksomhetsstyring, er det avdekket 
mangelfull etterlevelse av overordnede føringer.  

 

Sunnaas sykehus HF har erfart at revisjonen var svært nyttig og relevant for de utvalgte kjerneområdene, 
og at den ga konkrete og gode tilbakemeldinger som er blitt fulgt opp i forbedringsarbeidet.   

 

Det bemerkes at det i sykehusets internrevisjonsprogram for 2016 – 2017 er det foreslått en internrevisjon 
innen det området med størst forbedringspotensial, som var utskrivning av pasienter til 
kommunehelsetjenesten. Tittelen på revisjonen er: Utskrivningsklare pasienters plan for deltakelse i 
samfunn og arbeidsliv.  

 

 

Einar M.Strand 
Adm.dir. 

 

Vedlegg: 

1. Rolle- og fullmaktsnotat  
2. Aktivitetshjul 
3. Mal for ledelsens gjennomgåelse 
4. Mal for handlingsplan tilknyttet sykehusets mål 
5. Strategisk plan for kompetansestyring 
6. Sjekkliste for sikker utskriving av pasienter 
7. Revisjonsprogram 2016 - 2017 

 


