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Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 
 
 
 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
102/15: Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 
17.12.2015 Bystyret 
Vedtak: 
Bystyret vedtar forslag til høringsuttalelse.  

Askim kommune mener det kan være et nyttig virkemiddel at man ytterligere understreker ledelsens 
ansvar for systematisk å arbeide for bedre kvalitet i tjenestene, og at man kunne dokumentere at 
nødvendige styringssystemer er etablert og blir fulgt opp av ledelsen. 

Samtidig mener vi at det ofte har vært en manglende balanse i å vektlegge  krav til ledelsen når det 
gjelder å levere tjenester med god kvalitet sammenliknet med  krav om å levere tjenester innen gitte 
økonomiske rammer. Begge disse forhold er viktige, men fordi kvalitet ofte kan være vanskeligere å 
måle, blir det lett mest oppmerksomhet på økonomiske rammer. Vi savner at dette perspektivet 
hadde vært drøftet i høringsnotatet. 

Det er naturlig at man i et høringsnotat om styringssystem er mest opptatt av metoder for å forbedre 
dette, men vi mener at krav om god faglig kompetanse og personlig ansvar hos den enkelte ansatte 
fagperson, i større grad kunne vært med i drøftingen om hvordan man skal oppnå bedre kvalitet i 
helse- og omsorgstjenestene. 

Departementet legger til grunn at etterlevelse av ny forskrift kan skje innen gjeldende ressursrammer 
både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Askim kommune er 
enig i at selve styringssystemet i seg selv ikke vil trenge mer ressurser, men man bør forvente at økt 
bevissthet og bedre praksis innen ledelse og styring av tjenestene vil kunne avdekke mangler som vil 
kunne kreve økte ressurser for å oppnå god nok kvalitet.  

Askim kommune mener at departementets forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten på en god måte kan tydeliggjøre ledelsens ansvar for å sørge for et systematisk 
arbeid for å bedre kvaliteten på tjenestene. 

 

 
 



 

 

 
  

 
 
Vennlig hilsen 
Alf Stausland Johnsen 
kommuneoverlege 
 
 
 
Andre mottakere: 

Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_DokDato
	Sbr_Navn
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn____1
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot__Sdm_AMNavn___1___1

