
Oppfølgingsplan tilknyttet konsernrevisjonsrapport 9/19 Revisjon av vurderingspraksis ved henvisning til 
rehabilitering, Sunnaas sykehus HF v/ Klinikk 

Forbedringsområder 
Tatt fra konsernrevisjons 
rapporten 9/2019 punkt 1.2 
Anbefalinger. 
 

Forbedringstiltak Ansvarlig Tidsfrist Forventet effekt 

Tydeligere begrunnelse ved 
avslag 

    

• Gjennomgå praksis for 
å begrunne avslag.  

• Dersom pasienten blir 
vurdert til ikke å ha 
behov for 
spesialisthelsetjenester 
skal avslaget 
begrunnes med dette.  
 

• Re etablere et fast møte der 
leger som vurderer 
henvisninger blir omforente 
om avslagsgrunn.  

• Nye leger får da avsatt fast tid 
for beslutningstøtte. 

• Tilgjengelig gjøre 
opplæringsmateriell i Helix. 

• Utarbeide fraser som 
benyttes ved avslag. Disse 
inneholder informasjon om 
bakgrunnen for avslaget, 
manglende behov for tilbud i 
spesialisthelse. 

 
 

 
 
Leder for 
leger/programansvarlig 
overlege/ 
avdelingsoverlege. 

30.1.20  
 

• Avslag blir tydelige og korrekt 
begrunnet. 

• Pasienter/ innsøkende instans 
søker pasienten til rett tilbud, 
ved at avslagene tydeliggjøre 
tilbudet som gis i 
spesialisthelsetjenesten. Da 
komplekse problemstillinger 
der det er behov for et 
høyspesialisert tverrfaglig 
team. 
 

Vurdere andre alternativer 
enn avslag 

•    •  

• Når pasienter henvises 
med behov for 
spesialisthelsetjenester 
som Sunnaas ikke kan 

• Tydeliggjøre de ulike nivåene i 
helsetjenesten, slik at 
pasienter/innsøkende instans 

Fagråd rehabilitering.   • Ved å tydeliggjøre ulike nivå 
blir det enklere å søke rett 
tilbud.  

 



tilby, anbefaler 
konsernrevisjonen at 
sykehuset vurderer 
andre alternativer enn 
å gi avslag.  

søker pasienten inn til rett 
nivå. 

• Pasienter som skal ha et 
sengebasert tilbud i 
spesialisthelsetjenesten må 
kartlegges i poliklinikken for å 
få et bedre grunnlag for å gi 
videre anbefalinger. 

• Videresende pasientens 
henvisning til en mer egnet 
instans, gjerne etter avtale 
med pasienten. 

 
 

• Pasienten får riktig tilbud.  
• Det vil skape ventetid, da alle 

pasientene må gjennom en 
poliklinisk time før et eventuelt 
sengebasert 
tilbud/anbefalinger om andre 
tilbud som er mer aktuelle. 

• Pasienten kan da ha rett til en 
vurdering i 
spesialisthelsetjenesten, men 
ikke ved Sunnaas. 
Forespørselen vil da måtte 
videresendes til en fysikalsk 
medisinsk poliklinikk, som selv 
kan vurdere om pasienten har 
rett eller ikke.  

• Samtidig som vi gir rett til 
tilbudet uten at vi har det selv, 
vi vurderer da henvisning for 
en annen institusjon i 
spesialisthelsetjenesten uten 
at. 

Klargjøre kriterier for interne 
vurderingstilbud 

    

• Vurdere behovet for å 
klargjøre hvilke kriterier 
som skal ligge til grunn 
for kanalisering av 
rettighetspasientene til 
de ulike 
vurderingstilbudene ved 
sykehuset. 

• Utarbeide et flyt skjema som 
tydeliggjør de ulike tilbudene 
rehabiliteringstilbudene 
Sunnaas har.   

• Lage et tydelig skille mellom 
tilbud i 

Program ansvarlig overlege. 
I samarbeid med 
avdelingsoverlege og 
avdelingsleder. 

31.1.20 Forskjellen på de ulike tilbudene blir 
tydelige for de som vurderer 
henvisning.  
 
 



spesialisthelsetjenesten og 
lavere nivå.  

• Til enhver tid ha oppdaterte 
internett sider. 

Justering av 
internkontroll 

    

 Kartlegge om foreslåtte tiltak har 
hatt effekt. 

Programansvarlig 
overlege/avdelingsoverlege. 
Avdelingsoverlege/avdeling 
Kvalitetsrådgiver/ 

31.08.20 Justere foreslåtte tiltak  

Sunnaas sykehus HF, den 2.12.2019 
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