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Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Vi viser til forslaget om forskrift som stiller krav til styring og ledelse i helse- og

omsorgstjenesten. I hovedsak støtter vi de forslag om endringer som kommer fram i

høringsnotatet. Gjennom arbeidet med tilsyn og oppfølging av kvalitetsarbeidet i helse- og
omsorgstjenesten har vi sett at det har vært mange utfordringer med å implementere den

eksisterende forskriftens krav. Særlig har begrepsbruken bidratt til at mange som utøver helse-
og omsorgstjeneste ikke helt har forstått hva internkontroll og kontinuerlig forbedringsarbeid
innebærer.

Vi har imidlertid følgende kommentarer til høringsnotatet:

Kap. 4 Virkeområde og navn på ny forskrift
Begrepet «internkontroll» i helse- og omsorgstjenesten har vært vanskelig å formidle. Selv om

vi i mange sammenhenger har forklart både begrepets innhold - og sammenhengen med system

for styring og ledelse, virker det fremmed på mange utøvere i tjenestene. I så måte vil det være
en fordel å understreke at dette er en forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.

Et styringssystem skal selvsagt underbygge arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring og

pasient- og brukersikkerhet, og dette erjo tatt in i forskriftens formålsparagraf.

Vi er imidlertid mer i tvil om begrepet «internkontroll» skal tas helt ut av forskriftsnavnet. Vi har
nå i mange år arbeidet med å øke forståelsen for den eksisterende internkontrollforskriften, og
etter hvert har dette blitt mye bedre innarbeidet. Vi har også internkontrollbestemmelser

knyttet til sosialtjenestelovgivningen og barnevernslovgivningen, og etter vår mening er det
uheldig om navnet skulle bidra til misforståelser om hvorvidt det er ulike styringskrav til disse

tjenestene - som i mange tilfeller overlapper hverandre. Vi vil derfor foreslå at forskriftens navn

blir «Forskrift om styringssystem og internkontroll i helse- og omsorgstjenestene». Dersom man

bestemmer at internkontroll tas helt ut av navnet bør man sørge for å utarbeide tilsvarende

forskriftsbestemmelser for barneverntjenestene og sosiale tjenester som kan tre i kraft samtidig.
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Kap. 6 Forholdsmessighet og dokumentasjonsplikt

Det framgår klart av § 5 i forslaget at styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse,

egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig, jf §§ 6-9. Vi er enige i
at §§ 6-9 som er inndelt etter kvalitetssirkelens ulike elementer, er en bedre beskrivelse av krav

til styringssystem og internkontroll enn i den nåværende internkontrollforskriften. Siden denne

forskriften skal gjelde for svært ulike virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, mener vi likevel

at §§ 6-9 burde kunne forenkles, slik at forskriften ville være lettere tilgjengelig for alle som skal
forholde segtil den. Som eksempel kan nevnesat det på flere steder i §§ 6-9 står om
overholdelse av helse- og omsorgstjenestelovgivningen, «inkludert krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet». Dette siste står klart

presisert i formålsparagrafen og kunne med fordel tas ut i §§ 6-9.

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f. Arne Throndsen

fylkeslege seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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