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1. Hva saken gjelder 
 
Konsernrevisjonen gjennomførte i perioden mai – august 2019 revisjon av: 

1. Vurderingspraksis ved henvisning av pasienter med muskel og bløtdelssmerter til 
rehabilitering (Regional koordinerende enhet – RKE) og 

2. Vurderingspraksis ved henvisning av pasienter med muskel og bløtdelssmerter til 
rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) 

 
Målet for revisjonen var å undersøke praksis for vurdering av henvisninger til rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten og hvordan pasientene som tildeles rett til utredning eller 
behandling kanaliseres til et egnet tilbud. 
 
Styret ved Sunnaas sykehus HF fikk revisjonsrapporten og administrasjonens plan for 
tiltak som beslutningssak i styremøte 18.12.2019. 
 
Konsernrevisjonen etterspurte tiltaksarbeidet 20.11.2020 og mottok 04.12.2020 
dokumentasjon på status gjennomførte tiltak etter revisjonen. Den 22.12.2020 ble det i 
tillegg gjennomført et oppfølgingsmøte mellom konsernrevisjonen og Regional 
koordinerende enhet og avdeling for vurdering.   
 
Det er konsernrevisjonens vurdering at sykehuset har prioritert forbedringsarbeidet etter de 
anbefalinger rapporten pekte på.  
 
Resultatet fra konsernrevisjonens oppfølging vil inngå i en samlet rapportering fra 
konsernrevisjonen til styrets revisjonsutvalg i Helse Sør-Øst RHF.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Det foreligger to revisjonsrapporter fra konsernrevisjonen.  
 

1. Rapport 5/2019: Revisjon av vurderingspraksis ved henvisning til rehabilitering. 
Regional koordinerende enhet (RKE) har omfattet henvisninger for pasienter med muskel- og 
bløtdelssmerter. RKE vurderer alle henvisninger fra primærhelsetjenesten og  
avtalespesialister som henvises til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.  
 

2. Revisjonsrapport 9/2019: Revisjon av vurderingspraksis ved henvisning til 
rehabilitering. Revisjonen er gjennomført ved Sunnaas sykehus HF og har omhandlet 
vurdering av henvisninger for pasienter med muskel- og bløtdelssmerter 
 

Begge revisjoner har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
• Sørger RKE og Sunnaas sykehus HF for at de riktige pasientene får tilbud i 

spesialisthelsetjenesten? 
• Får rettighetspasientene et adekvat tilbud om utredning eller behandling, basert på 

opplysningene i henvisningen? 
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Rapporten oppsummerer med fire anbefalinger: 

- Vurdere strengere tildelingspraksis 
- Vurdere endret praksis for juridisk frist 
- Bedre ivaretakelse av avslagspasienter 
- Justering av intern kontrollen 

 
Etter vurdering av dokumentasjon på status gjennomførte tiltak og oppfølgingsmøter er det 
konsernrevisjonens vurdering at sykehuset har prioritert forbedringsarbeidet. 
 
Rapport 5/2019 Regional koordinerende enhet (RKE) har utarbeidet en handlingsplan for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Oppdatert uttrekk viser 51 % avslag per 
01.12.2020. Videre er det gjort en endring i DIPS-bildet, slik at det skilles på kartlegging og 
behandling. Uttrekk viser at av de pasientene som får rett til helsehjelp, mottar 89 % rett til 
kartlegging. Videre opplyses det om at det nå gis kortere juridisk frist for 
rettighetspasientene. Det er gitt opplæring av vurderingslegene, samt at vurderingspraksis 
følges opp ved uttrekk fra DIPS. Videre er det igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan RKE 
kan benyttes til å utnytte den samlede kapasiteten i regionen. Det er tatt initiativ ovenfor 
Helse Sør-Øst og saken skal drøftes i fagråd for rehabilitering.  
 
Rapport 9/2019 Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en handlingsplan for å imøtekomme 
anbefalingene i rapporten. Det opplyses om at man nå gir en begrunnelse for avslaget, samt 
informerer om eventuelle andre tilbud som kan være aktuelle for pasienten. 
For smertepasienter er det etablert et prøveprosjekt hvor disse pasientene kommer til 
en tverrfaglig poliklinisk utredning, hvor det vurderes om pasienten har behov for 
innleggelse eller ikke. For pasienter som skal få tilbud lokalt og som ikke skal legges inn 
ved Sunnaas, vurderes og gis det råd om hvilke faggrupper som bør inn i pasientens 
rehabilitering. Saken om prøveprosjektet skal besluttes videre i foretaksledelsen og skal 
etter planen legges frem for styret.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler at sykehusets styre tar konsernrevisjonen vurdering av 
oppfølgingsarbeidet – Revisjon av vurderingspraksis ved henvisning til rehabilitering til 
etterretning.   
 
 
 
 
Vedlegg 
1. Oppsummering fra oppfølging av revisjon 5/2019 RKE 
2. Oppsummering fra oppfølging av revisjon 9/2019 Sunnaas sykehus HF  
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