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Styresak 050-2017   Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten – Status og behov for 
oppfølgingstiltak i Helse Nord IKT 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner vedlagte plan. 

2. Oppfølging av planen gjøres gjennom gjeldende rapporteringsregime. 

Formål/sammendrag 

I OD for 2017 er Helse Nord IKT (HN IKT) bedt om å redegjøre for hvilke ledelsesmessige og 
organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å ivareta kravene i den nye forskriften om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

 

En gjennomgang av status i HN IKT sett opp mot kravene i forskriften viser at det er behov for 
få nye tiltak, men at det er avgjørende at pågående og planlagte tiltak gjennomføres som 
forutsatt. Arbeidet med forbedring av virksomhetsstyringen, gjennomføring av prosjektet 
Helhetlig informasjonssikkerhet og opplæring i avvikshåndtering står sentralt. 

Nye tiltak som bør gjennomføres er: 

 Gjennomgå og oppdatere ansvars- og oppgavebeskrivelser på alle nivå i virksomheten. 
 

 Samlet oversikt over relevant regelverk må fremskaffes, og plan for formidling til 
medarbeiderne utarbeides i løpet av 2017. 

 

Bakgrunn 

Fra 1.1.2017 trådte forskrift om «Ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenestene» i kraft. Fra samme tidspunkt ble forskrift av 20.desember 2002 om 
internkontroll i helse- og omsorgstjenesten opphevet. På denne bakgrunn ble det i 
oppdragsdokumentet (OD) for 2017 gitt følgende oppdrag til helseforetakene i Helse Nord: 

«Innen 1. september skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som beskriver 
ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å imøtekomme krav og 
målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.» 
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I denne saken redegjøres det for hvordan Helse Nord IKT (HN IKT) vurderer status i forhold til 
kravene i forskriften, og hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre god etterlevelse. 
 

Fremgangsmåte 

Helse Nord IKT har gjort en vurdering av nåsituasjonen i virksomheten sett opp mot kravene i 
den nye forskriften.  Dette for å avdekke om det er behov for endringer eller forbedringer i de 
styringssystemer som allerede benyttes. Pågående og planlagte tiltak for å forbedre 
virksomhetsstyringen er også vurdert opp mot kravene i forskriften. Deretter er behov for nye 
tiltak vurdert.  

Planen som her legges frem vil derfor bestå av allerede pågående og planlagte tiltak, samt 
forslag til nye tiltak. 

Selve vurderingen er gjengitt i eget vedlegg, mens dette saksfremlegget inneholder 
konklusjonene og forslagene om nye tiltak. 

Vurdering/konklusjon 

Det er ikke behov for HN IKT å igangsette mange nye tiltak for å tilfredsstille kravene i 
forskriften. En rekke av tiltakene i virksomhetsplanen for 2017 omhandler de tema som er 
dekket av forskriften - jf styrebehandling av sak 03-2017. 

Vi viser særlig til følgende tiltak: 

 

- Utrede helhetlig styringsmodell som klargjør sammenhengen mellom ulike 

styringssystem i HN IKT 

- Innføre gjennomgående mål- og resultatstyring i HN IKT  

- Innføre risikostyring i henhold til gjeldende retningslinjer i Helse Nord 

- Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) 

- Innføring av kompetansemodulen i Helse Nord 

- Arbeid med kontinuerlig forbedring av prosesser og tjenester 

- Avvikshåndtering og opplæring i DocMap 

- Etablere fortløpende kundetilfredsmålinger 

 

Under forutsetning av at tiltakene gjennomføres som planlagt vil HN IKT oppfylle kravene på 

en tilfredsstillende måte. Noen ytterligere tiltak er nødvendig: 

 

 

 Gjennomgå og oppdatere ansvars- og oppgavebeskrivelser på alle nivå i virksomheten. 

 

 Samlet oversikt over relevant regelverk må fremskaffes, og plan for formidling til 

medarbeiderne utarbeides i løpet av 2017. 

 

 

 

Tromsø, 29. august 2017 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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