
 

Norsk overlegeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 5074 09 94015  

 

 

 

Legeforeningen 

her 

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: JH/TT/LBK Dato: 21.12.2015 
  

 

 

Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 11.11.2015. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 11.12.2015. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

HOD foreslår at en ny forskrift erstatter dagens forskrift om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten, men at det skal gå tydeligere frem at internkontroll er en integrert og 

naturlig del av virksomhetenes styringssystem. Bakgrunnen for forslaget er at dagens forskrift 

ifølge HOD ikke etterleves godt nok. Tilsyn har påvist svikt i oppfyllelse av grunnleggende 

krav til styring og internkontroll både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Regjeringen har som mål å innføre en ordning med kvalitetssertifisering av sykehus og foreslår 

tre ulike modeller for hvordan en eventuell kvalitetssertifiseringsordning for norske sykehus 

kan utformes. 

 

Det foreslås at strukturen i ny forskrift knyttes til de fire elementene som er grunnleggende i et 

styringssystem; at virksomhetens aktiviteter skal: 

 

 planlegges 

 gjennomføres 

 evalueres 

 korrigeres 

 

Overlegeforeningen er opptatt av kvalitet i helsetjenesten og setter arbeidet med 

pasientsikkerhet og faglighet høyt. Internkontroll og kvalitetsarbeid må være ledelsesforankret, 

og det er viktig at ansvaret plasseres hos øverste leder på ethvert nivå. Når systemer og rutiner 

ikke fungerer, er det viktig at ansatte på alle nivåer tør å si fra uten å måtte være redde for 

konsekvensene for egen arbeidssituasjon. Det må skapes et miljø der det å si fra er positivt 

uten at enkeltpersoner blir hengt ut og blir stående alene i kampen mot systemet. 

 

Of er likevel skeptiske til om en skjerping av kravene til rapportering og kontroll er veien å gå. 

Kvalitet skapes lokalt i møte med enkeltpasientene. Miljø for å skape gode pasientmøter må 



bygges opp i hver enkelt enhet. Ledere må lytte til de ansatte som rapporterer om kritiske 

situasjoner. Bare ved samarbeid innad og på tvers av yrkesgrupper og enheter kan kvaliteten 

bli bedre. 

 

Forslaget til mer rapportering og kontroll samsvarer ikke med regjeringens mål om 

avbyråkratisering og effektivisering. Of er redd for at forslaget om å innføre en ordning med 

kvalitetssertifisering vil tappe enda mer ressurser fra helsevesenet og fortrenge det 

opprinnelige målet. Friske midler skal ikke følge med innføringen. I Nasjonal helse- og 

sykehusplan (2016-2019) står det: «Regjeringen ønsker en ordning for sertifisering som ikke 

innebærer mer rapportering, kontroll og byråkrati. Den må ikke vri oppmerksomheten mot 

dokumentasjonskrav og prosedyrer, og ikke stjele tid fra pasientrettet arbeid». Of har 

vanskelig for å se for seg at dette kan være mulig dersom forslaget om en ordning med 

kvalitetssertifisering gjennomføres. Det sier seg selv at dersom en bedrift skal få en ekstern 

kontrollør inn for å vurdere om kravene til å bli sertifisert er innfridde, må det brukes ressurser 

på rapportering og dokumentasjon. 

 

Dersom forslaget om kvalitetssertifisering blir innført, er det viktig at en instans som har 

kjennskap til helsevesenet uten å ha et eierforhold og budsjettmessig ansvar for institusjonene 

skal utføre arbeidet. Of er usikker på om det eksisterer private aktører som er tilstrekkelig 

kvalifisert for dette arbeidet. Dersom private aktører skal inn, vil det trolig også påføre 

helsevesenet store ekstrautgifter. Of mener at dersom ordningen med kvalitetssertifisering blir 

innført, bør oppgaven tillegges fylkesmannen som allerede har erfaring med tilsyn med ulike 

tilbydere av helsetjenester. Uavhengig av hvem som skal utføre oppgaven, vil det medføre 

tapping av ressurser fra helsevesenet. 
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