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Sak 0038-2019 

Styrets oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i Sunnaas sykehus HF 

 
 
Forslag til vedtak 
  

1. Styret tar redegjørelsen om Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til orientering og slutter seg til 
administrerende direktørs vurderinger.  

 
2. Styret ber administrerende direktør følge opp Riksrevisjonens og Helse Sør-Øst RHFs 

anbefalinger med tiltak og aktiviteter i 2019, herunder ta i bruk oppdatert regional 
veileder i styrearbeid, ny metodikk for risikostyring, oppdatert rammeverk for god 
virksomhetsstyring og utarbeidet intervjuguide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 27.05.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Riksrevisjonen gjennomfører en årlig kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
(selskapskontrollen).  I Dokument 3:2 (2018-2019) er det blant annet presentert en 
undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelse-
tjenesten.  Målet med undersøkelsen var å vurdere om styrene i de regionale 
helseforetakene og helseforetakene følger opp kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med 
Stortingets vedtak og forutsetninger og i tråd med prinsipper for godt styrearbeid.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet sak 0037-2019 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport 
om styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten i sitt møte 
den 25. april 2019. På bakgrunn av denne saken, vil styret i Sunnaas sykehus HF presisere sitt 
ansvar for oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Riksrevisjonen har i sin rapport belyst følgende problemstillinger:  
 
1. Påser styrene at virksomheten arbeider systematisk med å forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet?  

a) Påser styrene at de behandler relevant informasjon om kvalitet og 
pasientsikkerhet?  

b) Påser styrene at det blir satt i gang nødvendige tiltak for å forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet?  

c) Påser styrene at styringssystemet bidrar til å forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet?  

 
2. Sørger Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene for å velge 
styrer med hensiktsmessig kompetanse, og sørger styrene selv for å evaluere og 
videreutvikle denne kompetansen?  
 
Med bakgrunn i den gjennomførte undersøkelsen, peker Riksrevisjonen på tre 
hovedområder hvor det er behov for å iverksette tiltak:  
 
1. De fleste styrene i helseforetakene får mye informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet, 
men har ikke en praksis med å følge opp utfordringene systematisk nok  
 
2. Mange av styrene både i helseforetak og regionale helseforetak ivaretar ikke godt nok sitt 
ansvar for å påse at styringssystemet fungerer  
 
3. Prosessen med styrevalg i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale 
helseforetakene sikrer ikke godt nok at hvert styre samlet sett har riktig kompetanse  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp Riksrevisjonenes funn og anbefalinger i 
protokoll fra i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15. januar 2019, sak 3.6.1.  
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Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å følge opp undersøkelsen, gjennom 
blant annet å påse at:  

- helseforetakene informerer sine styrer om ansvaret for oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten  
- helseforetakene sørger for at styremedlemmene får nødvendig opplæring i 
internkontroll og risikostyring  
- det enkelte helseforetak, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og 
nasjonale og lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifiserer minst ett 
område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke faktorer som har 
bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å bedre 
måloppnåelsen på andre områder  
- det enkelte helseforetak, med utgangspunkt i analyser av samlet risikoanalyse 
basert bl.a. på GTT-data og nasjonale og lokale kvalitetsindikatorer, identifiserer 
minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeider en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak som 
har bedre måloppnåelse.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Veileder for styrearbeid i helseforetak beskriver styrenes ansvar og rolle. Helse Sør-Øst RHF 
oppdaterte den regionale veilederen i styrearbeid for helseforetak i januar 2018. Med 
bakgrunn i Riksrevisjonens funn har Helse- og omsorgsdepartementet oppdatert sin veileder 
i 2019. Oppdateringen omfatter blant annet tydeligere retningslinjer for bruk av styreutvalg 
og anledning til å lukke styremøter, tydeligere rutiner for styrenes evaluering av eget arbeid, 
samt vurderinger knyttet til habilitet. Endringene vil bli innarbeidet i en ny utgave av den 
regionale veilederen. Styret på Sunnaas sykehus HF vil ta den oppdaterte veilederen i bruk så 
snart den blir ferdigstilt. 
 
Styringssystemet er betegnelsen på de samlede prosesser som er etablert for å påse at 
virksomheten er innrettet i tråd med de mål og føringer som er gitt. I Riksrevisjonens 
hovedfunn pekes det spesielt på at styrene, som del av sitt tilsynsansvar, er ansvarlige for å 
påse at styringssystemet fungerer i tråd med hensikten og bidrar til kvalitetsforbedring av 
tjenesten.  Helse Sør-Øst RHF etablerte i 2009 et rammeverk for god virksomhetsstyring. 
Rammeverket beskriver styrets og administrasjonens ansvar, samt tydeliggjør etablerte 
prosesser. Som ledd i gjennomgangen av styringssystemet i Helse Sør-Øst, er det planlagt en 
oppdatering av rammeverket i løpet av 2019. I dette arbeidet vil Riksrevisjonens 
anbefalinger ivaretas. Helseforetakene vil involveres i dette arbeidet og oppdatert 
rammeverk vil bli fremlagt for styret. Videre vil ny metodikk for risikostyring anvendes i 
risikorapporteringen til Helse Sør-Øst RHF i 2019. Administrerende direktør vil gjennomgå 
det samlede styringssystemet med sikte på forbedringer og fremlegge dette for styret når 
arbeidet er fullført.  
 
Utveksling av erfaringer mellom helseforetakene og mellom regionene er en god kilde til 
læring som i for liten grad benyttes systematisk per i dag. I tråd med kravene stilt i 
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foretaksmøtet vil Helse Sør-Øst RHF samle inn og sammenstille de forbedringsområder og 
tiltak som meldes inn fra helseforetakene og forberede erfaringsseminar med de øvrige 
regionene høsten 2019, jf. foretaksmøtets krav gjengitt ovenfor. Sunnaas sykehus HF vil 
bidra inn i dette arbeidet. 
 
Riksrevisjonen mener at det er manglende dokumentasjon når det gjelder dagens praksis for 
valg av styremedlemmer, herunder intervjuer for å vurdere kompetansebehov i styrene. 
Administrerende direktør vil følge opp med tiltak for å formalisere og dokumentere den 
praksisen som er etablert, og sikre at en regional intervjuguide blir et utgangspunkt for 
gjennomføring av intervjuer, både med styreleder og administrerende direktør for å vurdere 
hvordan styrene fungerer og kompetansesammensetning, samt med nye styremedlemmer. 
Rutiner for å dokumentere oppsummering fra intervjuene, slik at man får dokumentert de 
vurderinger som gjøres med tanke på styrets fungeringsmåte og vurdering av 
kompetansebehov, vil bli fulgt opp.  
 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en mal som kan benyttes i forbindelse med gjennomføring 
av evaluering av styrets arbeid og kompetanse. Administrerende direktør vil gjennomgå 
malen og vurdere behov for revisjon med bakgrunn i Riksrevisjonens vurderinger av styrenes 
kompetanse innen sentrale områder.  
 
Sak 037-2019 til styret i Helse Sør-Øst RHF: Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om 
styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten peker på viktige 
forbedringsområder. Administrerende direktør merker seg at det gjennomgående etterlyses 
økt systematikk og dokumentasjon av en praksis som innen flere områder er etablert. Dette 
er et arbeid som vil bli prioritert. Bedre dokumentasjon av praksis vil sikre etterprøvbarhet 
og forenkle nødvendig kunnskapsoverføring.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering og slutter seg til 
administrerende direktørs vurderinger. Administrerende direktør vil følge opp Helse Sør-Øst 
RHFs anbefalinger med tiltak og aktiviteter i 2019, herunder å ta i bruk oppdatert regional 
veileder i styrearbeid, ny metodikk for risikostyring, oppdatert rammeverk for god 
virksomhetsstyring og utarbeidet intervjuguide.  
 
 
 
Trykte vedlegg 

• Riksrevisjonens rapport om Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten (oktober 2018) 

Utrykte vedlegg 
• Ingen 
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