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Sak 5: Styrenes oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten
Målet med undersøkelsen er å vurdere om styrene i de regionale helseforetakene og
helseforetakene følger opp kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med Stortingets vedtak og
forutsetninger, samt prinsipper for godt styrearbeid.
Det har fra flere hold blitt påpekt at styrenes arbeid med oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet kan bli bedre. Riksrevisjonen har tidligere konstatert at styrene er for lite involvert i
hvordan helseforetakene arbeider med uønskede hendelser. Erfaringer fra tilsyn har vist at det ikke
arbeides systematisk nok med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helseforetakene, og
at det er behov for mer kunnskap om kvaliteten på tjenesten. Tilsyn viser ofte svikt i risikostyring og
ledelsens ansvar for å sikre forsvarlig behandling av pasienter og brukere, og at de ansvarlige for
virksomheten har for lite kunnskap om resultater for kvalitet og pasientsikkerhet. Funn fra tilsyn viser
også at det er manglende iverksetting av korrigerende tiltak og manglende oppfølging av tiltakenes
effekt. I regjeringens eierskapsmelding blir det understreket at mange styremedlemmer mangler tid,
kunnskap og riktig informasjon til å bidra på en effektiv måte.
Undersøkelsen omfatter i hovedsak arbeidet i styrene i de fire regionale
helseforetakene og 20 underliggende helseforetak. Det er gjennomført dokumentanalyse av
styredokumenter, spørreundersøkelse til alle styremedlemmer, analyse av helseforetakenes
resultater på utvalgte kvalitetsindikatorer og intervjuer. Undersøkelsesperioden er hovedsakelig
2017.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget:
•
lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
•
lov om spesialisthelsetjenester m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
•
lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)
•
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
•
Innst. 140 S (2014–2015), jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende
eierskap
•
Innst. 392 S (2010–2011), jf. Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap
i en global økonomi
•
Innst. O. nr. 118 (2000–2001) jf. Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.
Rapporten ble forelagt Helse- og omsorgsdepartementet ved brev av 28. juni 2018. Departementet
har i brev av 17. august 2018 gitt kommentarer til rapportutkastet. Kommentarene er i hovedsak
innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet.

1 Hovedfunn
•
De fleste styrene i helseforetakene får mye informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet men
har ikke en praksis med å følge opp utfordringene systematisk nok.
•
Mange av styrene i både helseforetak og regionale helseforetak ivaretar ikke godt nok sitt
ansvar for å påse at styringssystemet fungerer.
•
Prosessen med styrevalg i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene
sikrer ikke godt nok at hvert styre samlet sett har riktig kompetanse.
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2 Riksrevisjonens merknader
2.1 De fleste styrene i helseforetakene får mye informasjon om kvalitet og
pasientsikkerhet, men har ikke en praksis med å følge opp utfordringene systematisk
nok
Styrene har det overordnede ansvaret for at de helsepolitiske målene som settes for foretaket, nås.
Videre skal styrene føre tilsyn med at foretakene drives forsvarlig, og at de jobber systematisk med
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Styrene skal sørge for å få informasjon om hvorvidt helse- og
omsorgslovgivningen overholdes, om tjenestene er forsvarlige og om foretakene arbeider
systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
I 2017 fikk mange av styrene i helseforetakene og de regionale helseforetakene mye informasjon
om kvalitet og pasientsikkerhet. De fleste styrene fikk informasjon om
resultatene av de helsepolitiske målene i månedsrapporter og tertialvise eller halvårlige
rapporter. De områdene som fikk størst oppmerksomhet, var ventetider og fristbrudd. De fleste
styrene i helseforetakene fikk oversikt over utviklingen over tid på sentrale indikatorer. I tillegg
behandlet de fleste av styrene minst én sak i 2017 der kvalitet eller
pasientsikkerhet var hovedtema.
Undersøkelsen viser imidlertid at informasjonen som styrene i helseforetakene får om kvalitet og
pasientsikkerhet, ikke nødvendigvis gjenspeiler de største utfordringene. Styrene får i liten grad
informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet utover de områdene det er stilt krav om i
oppdragsdokumentene.
Revisjonen har valgt ut tolv sentrale indikatorområder for å vurdere hvorvidt styrene får informasjon
om negative resultater. Det varierer både mellom og innad i foretaksgruppene hvorvidt styrene i
helseforetakene får informasjon om resultat og tiltak der det er negative resultater på de utvalgte
områdene. Seks styrer med negative
resultater på indikatorområdene fikk i 2017 lite informasjon om resultatene og
eventuelle tiltak som var satt i gang. Disse seks er fordelt på foretak i Helse Sør-Øst, Helse MidtNorge og Helse Nord. Helseforetakene som i størst grad informerer styret om negative resultater på
kvalitetsindikatorene, skiller seg ut ved at styrene i disse helseforetakene også har fått mer
utfyllende informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet i styredokumentene.
Risikorapporteringen fra administrasjonen til styrene kan også være en sentral kilde til informasjon om
utfordringer. Imidlertid viser undersøkelsen at risikorapporteringen ikke nødvendigvis fanger opp de
reelle risikoene i helseforetaket. I 2017 rapporterte en del helseforetak kvartalsvis om de samme
områdene, selv om risikoen var vedvarende lav.
Mange styrer fikk heller ikke informasjon om endringer i risikonivået i løpet av året. Det
er bare enkelte helseforetak i Helse Sør-Øst som har fjernet risikoområder eller lagt til
nye identifiserte risikoer i løpet av året.
Styrene har et selvstendig ansvar for å sørge for å få informasjon om utfordringer i helseforetaket. Det
er få eksempler på at styrene etterspurte informasjon om foretakets utfordringer i 2017 som gjelder
kvalitet og pasientsikkerhet, eller ba om å bli oppdatert om effekten av igangsatte tiltak. Bortsett fra i
protokollene til foretakene i Helse Vest er det lite dokumentasjon om hva styrene mener om den
informasjonen de får, og om de følger opp at nødvendige tiltak settes i verk. Selv når styrene får
informasjon om negative resultater som gjelder kvalitet, er det sjelden styrene vedtar noe mer enn at
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Protokoll fra møter er det som formelt sett dokumenterer vedtak og gjør dem bindende for
administrasjonen i foretakene. Undersøkelsen viser at styrene stiller en del muntlige spørsmål og gir
kommentarer og føringer i styremøtene. Det er imidlertid få spor i protokollene av dette. Videre har
styrene seminarer der kvalitet og pasientsikkerhet kan være tema, men det fattes ikke vedtak og føres
heller ikke protokoll fra slike seminarer. Protokollene til foretakene i Helse Vest skiller seg ut ved at de
protokollfører både innspill fra styret og hva styret ønsker at skal bli fulgt opp av administrasjonen. Det
er dermed mer sporbart hvilke føringer styret har gitt i disse foretakene.
Styret skal ha en uavhengig rolle og kontrollere ledelsens arbeid, og styret bør utfordre ledelsen når
det er nødvendig. Etter Riksrevisjonens vurdering er styrene for passive i sin rolle med å påse at de
får nødvendig informasjon om vesentlige utfordringer. Dette gjelder særlig styrene i Helse Sør-Øst,
Helse Nord og Helse Midt-Norge. Slik informasjon er nødvendig for at styrene skal kunne føre tilsyn
med at foretakene drives forsvarlig, og at de jobber systematisk med kvalitetsforbedring.
2.2 Mange av styrene i både helseforetak og regionale helseforetak ivaretar ikke godt nok sitt
ansvar for å påse at styringssystemet fungerer
En sentral del av styrenes tilsynsansvar er å påse at foretakene har et forsvarlig styringssystem, det vil
si en internkontroll som bidrar til kvalitetsforbedring, og at foretakene når målene sine og etterlever
kravene til foretaket. Styrene har et selvstendig ansvar for å påse at styringssystemet bidrar til
kvalitetsforbedring i virksomheten. Styret skal minimum én gang i året foreta en samlet gjennomgang
av foretaksgruppens risikovurderinger, oppfølging av internkontroll og tiltak for å følge opp avvik.
I 2017 fikk bare 7 av 20 styrer i helseforetakene presentert en samlet gjennomgang av
styringssystemet. Blant disse var styrene i det største helseforetaket i hver foretaksgruppe. Disse
sju styrene har, etter Riksrevisjonens vurdering, et bedre grunnlag for å påse at styringssystemet
bidrar til kvalitetsforbedring. Enkelte av de
øvrige 13 styrene fikk imidlertid informasjon om at helseforetaket jobber med å utvikle
styringssystemet.
Når det gjelder utvalgte deler av styringssystemet, viser undersøkelsen at over
halvparten (14) av styrene i helseforetakene ikke fikk en beskrivelse av prosessen for å identifisere og
håndtere risiko i 2017. Disse styrene er fordelt på alle de fire
foretaksgruppene. Flere av internrevisjonene i de regionale helseforetakene har vist at det er svakheter
ved risikostyringen. Samtidig er det bare styret i Helse Bergen HF som har bedt om endringer i
risikostyringsprosessen. Etter Riksrevisjonens vurdering viser dette at mange av styrene ikke i tilstrekkelig
grad påser at risikostyringen fungerer etter hensikten. Dette kan føre til at de største risikoene for
manglende
måloppnåelse ikke identifiseres.
Når det gjelder oppfølging av uønskede hendelser, var det åtte styrer – fordelt på alle
foretaksgruppene – som ikke fikk noen informasjon i styresakene om meldekulturen eller hvordan
uønskede hendelser er brukt i forbedringsarbeidet. Flere styrer fikk
likevel en del muntlig informasjon om blant annet alvorlige enkelthendelser.
De fleste styrene fikk skriftlig informasjon om avvik fra eksterne tilsyn og presentasjon
av internrevisjonsrapporter.
Av styrene i de regionale helseforetakene fikk Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge
RHF både mest informasjon om de utvalgte delene av styringssystemene og en samlet gjennomgang
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Få styrer i helseforetakene fikk i 2017 informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet som
grunnlag for læring på tvers. I to av foretaksgruppene (Helse Sør-Øst og Helse Nord) er det ikke
dokumentert at styrene i 2017 har fått internrevisjonsrapporter der andre helseforetak har vært
revisjonsobjekt, og som eget foretak kan lære av. Det var også få
styrer som fikk informasjon om nestenhendelser, selv om slike hendelser kan bidra til å forebygge at
alvorlige hendelser skjer. Videre fikk få styrer informasjon om kvalitetsindikatorer som viser sammenligninger av resultat med andre helseforetak og regioner. Etter
Riksrevisjonens vurdering innebærer dette at styrene i for liten grad følger opp at helseforetakene
bruker de mulighetene som ligger i styringssystemet, til å framskaffe informasjon som kan bidra til
kvalitetsforbedring.
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at forskrift om kvalitet og ledelse, først trådte i kraft 1. januar
2017, og kravet om en årlig gjennomgang av styringssystemet har dermed virket i kort tid.
Riksrevisjonen vil påpeke at selv om den nye forskriften tydeliggjør kravene til styringssystem, har
styrene også før forskriften trådte i kraft, hatt ansvar for å føre tilsyn med virksomhetens internkontroll.
I tillegg har det vært stilt krav i foretaksmøte om at styrene minimum én gang i året skal foreta en
samlet gjennomgang av foretaksgruppens risikovurderinger, oppfølging av internkontroll og tiltak for å
følge opp avvik.
Helseforetakene er store og komplekse virksomheter med høy risiko. Gode styringssystemer er en
forutsetning for at styrene skal kunne påse at mål og krav som blir stilt til kvalitet og pasientsikkerhet,
ivaretas. Riksrevisjonen mener at mange av styrene i foretakene ikke godt nok følger opp at
risikostyringen og styringssystemet fungerer, og at styrene dermed ikke har tilstrekkelig kjennskap til
om styringssystemet bidrar til kvalitetsforbedring. Etter Riksrevisjonens vurdering er dette
kritikkverdig.
2.3 Prosessen med styrevalg i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale
helseforetakene sikrer ikke godt nok at hvert styre samlet sett har riktig kompetanse
En av de viktigste oppgavene for staten som eier er å sørge for godt sammensatte og kompetente
styrer som forvalter ansvaret på vegne av fellesskapet. Styret må settes sammen slik at det samlet
sett har den nødvendige kompetansen til å ivareta oppdraget og ansvaret som styret pålegges.
Styrets sammensetning skal bidra til at styret kan balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å
drive og utvikle spesialisthelsetjenesten i tråd med nasjonal helsepolitikk. Videre bør styret være en
ressurs, diskusjonspartner og støttespiller for selskapets ledelse. I sammensetningen av styrer bør
eier legge vekt på at styret har tilstrekkelige forutsetninger for å gjøre selvstendige vurderinger av
ledelsens saksframlegg og selskapets virksomhet. I tillegg må styret settes sammen slik at det har
kompetanse som samsvarer med de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor.
Statsministerens kontor har utarbeidet interne retningslinjer for å etablere tydelige rutiner for
forankring av styrevalg i regjeringsapparatet. Denne inneholder særlig retningslinjer for regionale
helseforetak. Den delen av retningslinjene som beskriver rutiner for arbeid med styrevalg, for
eksempel hvem som skal intervjues, gjelder imidlertid ikke for styrevalg for de regionale
helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har en egen intern tidsplan/prosess for
oppnevning av nye styremedlemmer. Av de regionale helseforetakene er det bare Helse Midt-Norge
RHF som har utarbeidet en skriftlig prosedyre for styrevalg.
Både Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene følger en
annen praksis enn Nærings- og fiskeridepartementet når det gjelder rutiner for arbeidet
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Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører bare intervjuer med styreleder og administrerende
direktør i de regionale helseforetakene. Departementet får dermed begrenset innsikt i styrenes
fungeringsmåte og hvilke utfordringer styremedlemmene mener det regionale helseforetaket står
overfor. Til sammenligning gjennomfører
Nærings- og fiskeridepartementet intervjuer med alle sittende styremedlemmer årlig,
også ansattrepresentanter, for å få deres oppfatning av hvordan styret fungerer.
Tre av de regionale helseforetakene intervjuer styreledere og administrerende direktør i hvert
helseforetak i forbindelse med valg av nye styremedlemmer, mens to regionale helseforetak (Helse
Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF) intervjuer alle eieroppnevnte styremedlemmer –
hovedsakelig for å kartlegge om de ønsker gjenvalg.
Alle de regionale helseforetakene opplyser at de har kjennskap til utfordringer i helseforetakene gjennom
løpende virksomhetsrapportering, og valgkomiteene diskuterer utfordringer og kompetansebehov i de
ulike styrene. Det er imidlertid bare Helse Nord RHF som har laget en kort skriftlig redegjørelse for
hvordan styrene i de ulike helseforetakene fungerte, og en oppsummering av utfordringene i to av
helseforetakene. Ingen av de regionale helseforetakene har laget referater fra samtalene de har hatt med
styreleder, administrerende direktør eller eieroppnevnte styremedlemmer. Dette innebærer at prosessen
med styrevalg er lite transparent i de

regionale helseforetakene. Nærings- og fiskeridepartementet understreker at det er
viktig å ha en skriftlig beskrivelse av utfordringene i det enkelte selskapet og hva som er
kompetansebehovet i det enkelte styret for å bidra til å sikre riktig kompetanse i styrene.
De regionale helseforetakene har i ulik grad kompetansekrav som er felles for alle
styrene. De har imidlertid ikke laget en kravspesifikasjon som angir hvilken
kompetanse det er behov for i de enkelte styrene, og som kan benyttes i søk etter
aktuelle kandidater. Til sammenligning opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at de utarbeider
en kravspesifikasjon som beskriver hva slags kompetanse det skal
søkes etter, og som er selve grunnlaget for rekrutteringen.
Helse- og omsorgsdepartementet har bare samtaler med de kandidatene som de velger å innstille,
mens det varierer hvorvidt de regionale helseforetakene intervjuer
flere kandidater enn de som innstilles. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser på sin side at de
vanligvis intervjuer flere aktuelle kandidater enn de som blir innstilt til
valg, og at vurderingen av styremedlemmenes kapasitet er en viktig del av intervjuene.
Både Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har i innstillingen om nye
styremedlemmer bare dokumentert faktaopplysninger som utdannelse, yrkesbakgrunn og eventuell
styreerfaring. Det er dermed vanskelig å etterprøve hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg
av de enkelte styremedlemmene. For eksempel er det ikke dokumentert noe om hvilke vurderinger
som er gjort av personlig egnethet, habilitet, motivasjon eller kapasitet.
Når det gjelder utviklingen av styrenes kompetanse, tilbyr både Helse- og omsorgs-departementet og
de regionale helseforetakene opplæring og sørger for at styremedlemmene får en viss innføring i
styrearbeidet. Departementet og de regionale helseforetakene gir imidlertid lite opplæring på enkelte
områder der styremedlemmene selv etterlyser bedre kompetanse. Det gjelder spesielt internkontroll
og risikostyring, der både denne undersøkelsen og de regionale helseforetakenes egne
internrevisjoner har vist at det er svakheter. Riksrevisjonen mener at det er mulig å oppnå bedre
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Mange av styrene kan følge opp kvaliteten og pasientsikkerheten i foretakene mer aktivt og påse at de
systemene som er etablert, bidrar til kvalitetsforbedring. Det er samtidig risiko for at prosessen med
styrevalg ikke sikrer at styrene har relevant kompetanse. Det gjelder spesielt valgprosessene i de
regionale helseforetakene, men også deler av prosessen som gjennomføres i Helse- og
omsorgsdepartementet. Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig at Helse- og
omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har en valgprosess som bidrar til at det
enkelte styret samlet sett har en kompetanse som står i forhold til utfordringene i det enkelte foretaket.
Riktig kompetanse er en forutsetning for at styret skal kunne ivareta sitt overordnede ansvar for
forvaltningen av foretaket.

3 Riksrevisjonens anbefalinger
Riksrevisjonen anbefaler at
• styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene som del av sitt tilsynsansvar - etterspør
relevant informasjon om kvalitetsutfordringer i det enkelte foretak og om hvorvidt igangsatte tiltak gir
ønsket effekt - etterspør sammenligninger med andre foretak, og sørger for å lære av de beste – både
i og utenfor offentlig helsesektor – for å bidra til kvalitetsforbedring - påser at styringssystemet,
inkludert risikostyringen, fungerer i tråd med hensikten og bidrar til kvalitetsforbedring av tjenestene
•
Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene sørger for at
styremedlemmene får nødvendig opplæring i risikostyring, slik at styret har forutsetninger for å kunne
vurdere om risikostyringsprosessen er egnet til å
identifisere de reelle utfordringene i foretaket
• Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene evaluerer prosessen med valg av
styremedlemmer og vurderer hvilke tiltak som kan bidra til at styrene samlet sett får en kompetanse
som står i forhold til utfordringene i hvert enkelt foretak

4 Departementets oppfølging
Statsråden oppfatter Riksrevisjonens merknader og anbefalinger som relevante. Hovedfunnene
fra undersøkelsen viser at dette er et område som vil bli prioritert.
Statsråden vil legge Riksrevisjonens undersøkelse og anbefalinger til grunn i styringen av de regionale
helseforetakene og be de regionale helseforetakene om det samme i sin oppfølging av
helseforetakene. Det vil særlig være behov for å styrke kompetansen innen internkontroll og
risikostyring.
Når det gjelder styrevalg, vil departementet vurdere om det bør gjennomføres flere
samtaler, men ser det ikke som hensiktsmessig at dette uten videre skal gjelde for alle styreverv.
Videre opplyser statsråden at kommunikasjon om styrevalgprosessen i Helse- og
omsorgsdepartementet skjer både skriftlig og muntlig. Riksrevisjonen viser i sitt saksframlegg til at det
ikke er dokumentert noe om hvilke vurderinger som er gjort av personlig egnethet, habilitet, motivasjon
eller kapasitet. Statsråden påpeker at dette ikke betyr at slike vurderinger ikke er gjort.
Statsråden viser til Styreveileder for styrene i de regionale helseforetakene, der det går fram at det er
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utøve styrearbeidet på en god måte. Departementet arbeider med en revidering av veilederen og vil
ha en revidert versjon klar til foretaksmøtet i januar 2019. Statsråden viser til at det er naturlig å
vurdere hovedfunnene i Riksrevisjonens undersøkelse i foretaksmøtet med de regionale
helseforetakene i januar 2019.
dette arbeidet. Det vil også bli vurdert om rapporten gir grunnlag for å stille krav i

5 Riksrevisjonens sluttmerknad
Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader.
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Vedlegg 5.1

Vår saksbehandler Ingrid Engstad Risa 22241402 Vår dato Vår referanse 26.09.2018 2018/01251-25 Deres dato Deres referanse

Utsatt offentlighet jf rrevl § 18 (2)
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OMSORGSDEPARTEMENTET
Postboks 8011 Dep
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Att.: Statsråd Bent Høie

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2017
Vedlagt oversendes saksframstillingen av Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2018−2019).
Saksframstillingen er basert på en rapport som Helse- og omsorgsdepartementet fikk et utkast til 28. juni 2018,
og på departementets svar 17. august 2018.
Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og
anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.
Departementets oppfølging vil bli sammenfattet i den endelige saksframstillingen til Stortinget. Statsrådens svar
vil i sin helhet bli vedlagt i Dokument 3:2.

Svarfrist: 10. oktober 2018

For riksrevisorkollegiet

Per-Kristian
riksrevisor

Foss

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Vedlegg 5.2 Statsråden
Riksrevisjonen
Postboks 8130 Dep
0032 OSLO
Deres ref
2018/01251-25

Vår ref
17/2952-27

Dato
9. oktober 2018

