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Oppsummering fra oppfølging av revisjon  

Vi viser til brev 20.11.2020 om oppfølging av tiltaksarbeidet som Sunnaas sykehus HF 
har igangsatt etter rapport 9/2019 – Revisjon av vurderingspraksis ved henvisning til 
rehabilitering.  
 
Resultatet fra vår oppfølging vil inngå i en samlet rapportering fra konsernrevisjonen til 
styrets revisjonsutvalg i Helse Sør-Øst RHF. Tiltaksarbeidet etter revisjonen og vår 
vurdering er kort beskrevet under. 
 
Styret ved sykehuset fikk revisjonsrapporten og administrasjonens plan for tiltak som 
beslutningssak i styremøte 18.12.2019. 
 
Konsernrevisjonen mottok 04.12.2020 dokumentasjon på status på gjennomførte tiltak 
etter revisjonen, og gjennomførte 21.12.2020 et oppfølgingsmøte med sykehuset.  
 
Det er konsernrevisjonens vurdering at sykehuset har prioritert forbedringsarbeidet. 
Anbefalingene i rapporten pekte på:  

 Tydeligere begrunnelser ved avslag 
 Vurdere andre alternativer enn avslag 
 Klargjørekriterier for interne vurderingstilbud 
 Justering av internkontroll 

 
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 
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rehabilitering. Saken om prøveprosjektet skal besluttes videre i foretaksledelsen og skal 
etter planen legges frem for styret i februar 2021.  
 
Etter vår vurdering imøtekommer de iverksatte tiltakene anbefalingene som fremkom i 
revisjonsrapporten. Konsernrevisjonen planlegger ikke videre oppfølging av revisjonen. 
 

Med vennlig hilsen 

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

 

 

 

Espen Anderssen Anders Tømmerås 

konsernrevisor internrevisor 
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