
Oppfølgingsplan tilknyttet revisjonsrapport 5/2019, Sunnaas sykehus HF v/ regional koordinerende enhet (RKE) 
Enkelte av de foreslåtte forbedringsområdene berører følgende overordnede problemstillinger:  

• Fortolkning av Pasient – og brukerrettighetslovens (Pbrl.) bestemmelser vedr Rett til fritt behandlingsvalg (Pbrl § 2-4) og Rett til vern mot spredning 
av opplysninger (Pbrl § 3-6).  

• Manglende likeverdige helsetjenester nasjonalt: Kartlegging / vurderingstilbud benyttes i liten grad i andre helseregioner – og eksistere ikke i Helse 
Vest. Per i dag tilbys Kartlegging / vurderingstilbud ved i alt 13 private institusjoner i landet. Kun tre av disse er lokalisert i andre helseregioner, 
hvorav én i Helse Nord og to i Helse Midt.  

• Fristsetting - Frist for når faglig forsvarlighet krever at pasienten senest skal få helsehjelp.   
• Mulige kapasitetsutfordringer ved dreining mot tildeling av rett til kartlegging / vurdering i HSØ.   
• Manglende nivåinndeling av tilbudene – jfr.  https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-280.pdf 

 
Forbedringsområder Forbedringstiltak Ansvarlig Tidsfrist Forventet effekt 
Fra punkt 1.2 i rapporten Anbefalinger      

 
Vurdere strengere tildelingspraksis  
Vi anbefaler RKE å gjennomgå kriteriene for å tildele rett til henholdsvis kartlegging og vurdering og behandling. Vi mener det er rom for å gi flere avslag, og å øke bruken 
av kartleggings- og vurderingstilbud. Et mulig tiltak er i større grad å gjøre beslutningsstøtte tilgjengelig for vurderingslegene, samt å innføre krav til å dokumentere 
vurderingene som tildelingene er basert på. 
 Fortrinnsvis tildele rett til 

kartlegging/vurdering før evt videre 
behandlingstilbud 
 
• Opplæring av vurderingslegene  

 
 

 
• Endre Dips- bildet slik at det 

statistisk skilles på Kartlegging og 
behandling 

 

 
 
 
 
Enhetsleder i 
dialog med 
overlege 
 
Enhetsleder  
 
 
 
HSØ RHF  

 
 
 
 
31.01.2020 
 
 
 
01.12.2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Økning i antall 
kartlegging/vurdering  

 
 

• Økt lederkontroll   
 
 
 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-280.pdf


• Anbefaling: HSØ bør endre 
kapasiteten i dialog med 
behandlingsstedene  

 Institusjonene er ikke 
«rigget» for en slik stor 
økning av 
kartleggingsopphold; risiko 
for fristbrudd 
 
HSØ sine avtaler ift 
kartlegging/ vurdering 
varierer fra 2- 10 dager; 
Lengde og innhold bør 
samstemmes 

 Gi flere avslag 
• Opplæring av vurderingslegene  
• Begrunne rettighetene  

o Forutsetter at det er 
mulighet å etablere fraser 
for tildelt rett i DIPS 
(tilsvarende behov i 
klinikken)  

 
• Beslutningsstøtte til 

vurderingslegene  
o Tilgjengelig gjøre 

opplæringsmateriell i 
Heliks  (tilsvarende behov i 
klinikken)  

 
Enhetsleder i 
dialog med 
overlege  

 
31.01.2020  
 
 
 
 
 
 
 
31.01.2020 

 
• Dokumenterbar 

begrunnelse for rett 
 

• Økt avslagsprosent  
• Økning i antall klager 
• Omdømmekritisk for 

RKE   
• Økning i antall saker 

Fylkesmannen vil 
omgjøre    

Vurdere endret praksis for juridisk frist  
Vi anbefaler RKE å vurdere endringer i praksisen sin med å sette juridisk frist langt frem i tid, spesielt for pasienter som har fått rett til en vurdering av behovet for 
spesialisert rehabilitering.   
 Sette juridisk frist til 6 mnd 

• Opplæringsplan for legene 
Enhetsleder i 
dialog med 
overlege  

Etter nærmere 
avtale med HSØ 
RHF som følge av at 
behandlingsstedene 

• Kan forebygge at 
enkelte venter kun 
for å oppfylle NAV sin 
aktivitetsplikt  



må informeres av 
RHF om endringen   

• Mulig økning i antall 
fristbrudd om 
kapasiteten i 
regionen ikke 
endres/ justeres 

 Bedre ivaretakelse av avslagspasienter 
Vi anbefaler RKE å vurdere sin håndtering av pasienter som kan ha rett til spesialisthelsetjenester, men som ikke passer i et privat tilbud under delytelse J. Tydeligere 
begrunnelse og veiledning ved avslag eller viderehenvisning til rett instans kan være alternativer.  
 • Tydeligere begrunnelser for avslag 

ved bruk av fraser (tilsvarende 
behov i klinikken)  
 
 

• Fortsette praksis ved at RKE 
kanaliserer pasienter til rette 
dytelse der dette ikke er angitt i 
henvisningen, og som forstås 
innenfor pasient – og 
brukerrettighetsloven  
 

• Viderehenvisning til rett instans 
ved helseforetakenes polikliniske 
tilbud (henger sammen med 1.3)  

 

Enhetsleder i 
dialog med 
overlege 
Legegruppen 
 
Enhetsleder i 
dialog med 
overlege 
Legegruppen  
 
 
 
HSØ RHF/RKE   

 
31.01.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter nærmere 
avtale med HSØ 
RHF 
Blir sak i Fagråd 
Rehabilitering HSØ 
27. januar 2020 

 
• Økt forståelse for 

avslagene blant 
pasienter og henviser  

 
 
 
 
 
 
 

• Økt kvalitet på 
oppfølging av 
pasientene  

• Bedre utnyttelse av 
kapasiteten i 
helseforetakene  

• Kan oppfattes som 
brudd på 
pasientrettighetene 
jfr Pbr § 2-4   

• OBS innhenting av 
samtykke før 
videresending av 
henvisning jfr  



Pbrl § 3-6 , Hpl § 22  
Justering av internkontrollen 
Dersom RKE velger å gjøre tiltak for å endre praksis i tråd med anbefalingene ovenfor, bør justeringer av internkontrollen vurderes for å sikre av ønskede endringer skjer. 
Styrking av 
 Øke internkontrollen av legenes 

arbeid 
• Opplæring på gruppe – og 

individnivå  
 
 
 

• Månedlig oppfølging av hver 
enkelt lege 

o Antall rett/ avslag 
o Antall Kartlegging/ 

vurdering vs behandling  
o Avslagsbegrunnelser  

 
• Endre Dips- bildet slik at det 

statistisk skilles på Kartlegging og 
behandling 

 
Enhetsleder i 
dialog med 
overlege 
Legegruppen 
 
 
Enhetsleder  
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder 
 

 
31.01.2020 
 
 
 
 
 
30.06.2020 
 
 
 
 
 
 
01.12.2019  

 
Justert vurderingspraksis i 
henhold til anbefalingene i 
revisjonsrapporten  

Fra punkt 1.3 
Revisjonen har anbefalt HSØ RHF om å vurdere mulighetsrommet innenfor gjeldene regelverk knyttet til: 
• Å tildele en annen leverandør enn 

den som ønskes i henvisningen 
(her bør også anbefalingen om 
dag/ døgn inngå)  

• Å videre henvise pasienter som er 
henvist til feil delytelse, eller som 
burde vært henvist til et HF i 
stedet for en privat leverandør 

 HSØ    



• Innfri kravet om at oppmøtetid og 
sted informeres om i ett og 
samme brev innen 10 dager 

Sunnaas sykehus HF, den 04.12.19 
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