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Saksgang Møtedato 

Styret Sunnaas sykehus HF 20.11.2019 

Sentralt kvalitets og pasientsikkerhetsutvalg, Sunnaas sykehus HF 15.10.2019 

 
 

Sak 0062-2019 

Styrets handlingsplan for oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet på bakgrunn av 
Riksrevisjonens rapport 

Styret har jobbet aktivt med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet gjennom 2019 med 
spesiell fokus på foretakets prioriteringer angående forbedringsarbeidet siste 5 årene. Det er 
i tillegg iverksatt eget prosjekt med utvikling av kvalitetsregister for Sunnaas sykehus HF som 
forventes ferdigstilt i 2021. 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret ber administrerende direktør utarbeide årlig handlingsplan for hvordan 
foretaket vil jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet. Handlingsplanen skal ivareta 
styringssignaler gjennom årlig oppdrags- og bestiller dokument fra Helse Sør-Øst RHF, 
samt særskilte områder som skal forankres i styret. 

2. Styret ber administrerende direktør å gjennomføre en årlig oppdatering av styrets 
ansvar innenfor området kvalitet og pasientsikkerhet med utgangspunkt i følgende 
grunnlagsdokumenter: 

a. Veileder for styrearbeid i helseforetak 
b. «God virksomhetsstyring», et rammeverk for virksomhetsstyring, intern 

styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF 
c. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

m/veileder 
d. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 – 

2023 
 

 
 
 
 
Nesodden, 20.11.2019 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 

Riksrevisjonen gjennomførte kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
(selskapskontrollen) i 2017. I Dokument 3:2 (2018-2019) presenteres blant annet resultat av 
undersøkelsen av Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten. Målet var å undersøke om styrene i helseforetakene følger opp 
kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og i tråd med 
prinsipper for godt styrearbeid.  
 
Undersøkelsen konkluderer med at: 

 Styrene i helseforetakene er for passive i å påse at de får nødvendig informasjon om 
vesentlige utfordringer, som er nødvendig for å kunne føre tilsyn med at foretakene 
drives forsvarlig og jobber systematisk med kvalitetsforbedring. 

 Det er kritikkverdig at mange av styrene ikke følger godt nok opp at risikostyringen og 
styringssystemet fungerer, og at de dermed ikke har tilstrekkelig kjennskap til om det 
bidrar til kvalitetsforbedring. 

 Prosessen med styrevalg i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale 
helseforetakene sikrer ikke godt nok at hvert styre samlet sett har riktig kompetanse. 

 
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  

Den 27. mai 2019 gjorde styret i Sunnaas sykehus HF følgende enstemmige vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet 
og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til orientering. Denne saken er en oppfølging og 
beskriver status for forbedringsområdene. 
 

a) Ta i bruk oppdatert regional veileder i styrearbeid 

Status for arbeidet: Veileder i styrearbeid i helseforetak ble første gang vedtatt i Helse Sør-
Øst RHF i 2011.  Veilederen ble evaluert i 2018, og er gjeldende for alle styrene i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. Etter at Helse og omsorgsdepartementet oppdaterte sin 
veileder i 2019, skal endringer innarbeides i en ny utgave av den regionale veilederen. Denne 
er ennå ikke ferdigstilt. 
  

b) Ta i bruk oppdatert rammeverk for god virksomhetsstyring 

Status for arbeidet: Som det fremgår av styresak i HSØ 037-2019: Oppfølging av 
Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, planlegges 
det i løpet av høsten 2019 en oppdatering av rammeverk for god virksomhetsstyring i Helse 
Sør-Øst. Rammeverket skal tydeliggjøre roller og ansvar og beskrive felles prinsipper for god 
virksomhetsstyring. Alle helseforetak ble invitert til å delta i arbeidet, som startet høsten 
2019. Kvalitetssjef er Sunnaas sykehus HF sin representant. Det etableres en intern 
ressursgruppe, som skal forankre det regionale arbeidet i foretaksledelsen.  
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Det planlegges en videreføring av arbeidet i form av et regionalt nettverk. 
 

c) Kjenne til nasjonale og regionale styringskrav for kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten m/veileder 
(vedlegg 3) tydeliggjør ledelsens kontinuerlige ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet. 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten definerer i § 3 
ansvaret for styringssystem: «den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal 
sørge for at det etableres og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette». 
I veilederen til forskriften, utdypes dette slik: «Styrene for RHFene og HFene må gjennom sin 
kontrollfunksjon etter helseforetaksloven aktivt følge med på om helseforetakene har et 
forsvarlig styringssystem. Styrene må også sørge for å være informert om informasjon som 
sier noe om helse. Og omsorgslovgivningen overholdes, om tjenestene er forsvarlige og om 
det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Styrene plikter å gripe 
inn i tilfelle det er foretaket ikke korrigerer ulovlig og uforsvarlig». 
Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, 
og det foreligger i:  

• § 6 Plikt til å planlegge 
• § 7 Plikt til å gjennomføre 
• § 8 Plikt til å evaluere 
• § 9 Plikt til å korrigere 
 

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 – 2023 (vedlegg 4) 
er utarbeidet av Helsedirektoratet. Den skal: 

 bidra til en målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre tjenester og bedre 
pasientsikkerhet 

 legge til rette for at krav i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten kan etterleves.  

 
Utfordringsbildet: 

 For mange pasientskader og uønskede hendelser 

 Pasientskader er kostbart, tar tid og ressurser 

 Utfordringer knyttet til kommunikasjon og overganger 

 Behov for ledelse, kultur, system og en koordinert innsats 
 
Det er et mål å forbedre både ledelse og kultur, samt å integrere arbeidet med 
pasientsikkerhet i etablerte styringslinjer. Det anbefales at «Status og resultater fra arbeidet 
med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal jevnlig legges frem og følges opp på 
relevante styringsarenaer, som foretaksmøter, kommunestyremøter, styremøter i regionale 
helseforetak og helseforetak, samhandlingsmøter mellom helseforetak og kommuner, samt i 
ledermøter på alle nivåer».  
 
Videreføring av innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7»  

https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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Sunnaas sykehus HF arbeider med forbedring innen de områdene som er aktuelle for 
medisinsk rehabilitering og som er markert i bildet.  
I tillegg er det etablert et innsatsteam for antibiotikastyring, som arbeider etter modell fra 
læringsnettverk i pasientsikkerhetsprogrammet.  Oppfølging av innsatsområdene vurderes 
tertialvis i Ledelsens gjennomgåelse.  
 
Helse Sør-Øst RHF: Regionalt innsatsteam (RIT) for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
Innsatsteamet ble etablert i 2019. Oppdragsgiver er direktør medisin og helsefag, med 
forankring i regionalt fagdirektørmøte og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.  
Formålet er å: 

 Styrke regionens samlede innsats innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

 Bidra til regional koordinering, felles innsats og oppfølging 
 
Kvalitetssjef er sykehusets representant inn i dette arbeidet. 
 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Riksrevisjonens rapport og Helse Sør-Øst RHF peker på viktige forbedringsområder og det 
bemerkes at det gjennomgående etterlyses økt systematikk og dokumentasjon av en praksis 
som innen flere områder allerede er etablert. 
Administrerende direktør er tilfreds med at det allerede er iverksatt tiltak som svarer ut 
enkelte av de områder som Riksrevisjonen peker på.  
 
Det anbefales at styret i Sunnaas sykehus HF slutter seg til de anbefalingene som er gitt fra 
Helse Sør-Øst RHF.  
 
a) Styret tar i bruk oppdatert regional «Veileder i styrearbeid i helseforetak» (vedlegg 1). 

 
b) Styret er kjent med status for arbeidet med å oppdatere «God virksomhetsstyring», et 

rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst (vedlegg 2). 
 

Antibiotikastyring etter modell fra læringsnettverk HSØ 
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c) Styret kjenner til nasjonale og regionale styringskrav for kvalitet og pasientsikkerhet 
(vedlegg 3,4,5) 

 
 
 

Trykte vedlegg: 
1. Veileder i styrearbeid i helseforetak (2018) 
2. God virksomhetsstyring (2010) 
3. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten m/veileder 
4. Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  
5. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 - 2023 

 
Utrykte vedlegg: 0 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten

