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Styresak 050-2017-1   Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten – Vurdering av status i Helse 
Nord IKT 

  
 

Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett opp mot kravet i den nye 
forskriften. 
 
 
 §1 Formål  
 
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 
omsorgslovgivningen etterleves. 

Kommentar: 

IKT representerer viktige verktøy for at helseforetakene skal levere forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. Det følger av dette at kvaliteten på HN IKTs leveranser er viktig for å 

realisere formålet. 

 
 §2 Virkeområde  
 
Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt etter  
a) helsetilsynsloven § 3  
b) spesialisthelsetjenesteloven §2-1 a tredje ledd  
c) helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 tredje ledd eller  
d) tannhelsetjenesteloven §1-3 a.  
 
Forskriften gjelder også virksomheter som er pålagt plikt til å arbeide systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet etter  
a) spesialisthelsetjenesteloven §3-4 a eller  
b) helse- og omsorgstjenesteloven §4-2. 
  
 
Kommentar: 

Det følger av § 2 2.ledd at HN IKT som foretak i Helse Nord RHF er omfattet av forskriften. 

 
§ 3 Ansvaret for styringssystem  
 
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og 

gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne 

forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. 

 

Kommentar: 
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I HN IKT har staben på vegne av administrerende direktør overordnet ansvar for å sikre at det 

er etablert nødvendige styringssystem i virksomheten. Det benyttes flere typer styringssystem 

og verktøy på operativt nivå hvor forvaltning og utvikling er delegert til avdelingene. 

 
§4 Definisjon  
 
I denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av 

virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, 

gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 

helse- og omsorgslovgivningen. 

 

Kommentar: 

HN IKT må også forholde seg til regelverk utenfor helse- og omsorgslovgivningen som for 

eksempel arbeidsmiljølov. Et helhetlig styringssystem vil ta hensyn til dette. 

 
§5 Omfang og dokumentasjon  
 
Styringssystemet, jf. pliktene i §§ 6–9, skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.  
Hvordan pliktene etter denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den form og det 
omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 
størrelse.  
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

 

Kommentar: 

HN IKT registrerer at det i forskriften tas høyde for at styringssystemene skal tilpasses 

virksomhetens egenart. Siden HN IKT ikke er en tjenesteyter som leverer helse- og 

omsorgstjenester vil det være behov for styringssystem som brukes innen IKT bransjen. 

 
§6 Plikten til å planlegge  
 
Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:  
 
a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. 
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det 
skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i 
virksomheten. 
 
Kommentar: 
 
I forbindelse med etableringen av HN IKT som eget foretak fra 1.januar 2017 ble formål, 
oppgaver, organisering og ansvarsforhold beskrevet i flere dokumenter. I de formelle 
dokumentene som stiftelsesprotokoll, styreinstruks, instruks for adm.dir, fullmakter mv 
fremgår de grunnleggende ansvars- og myndighetsforhold. I dokumentet «Rammer for 
helseforetaket» som ble utarbeidet som et ledd i etableringen er det gitt en utførlig beskrivelse 
av forholdet til helseforetakene og interne prosesser. 
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Konkretisering av formålet fremgår av den overordnede virksomhetsplanen til HN IKT 
sammen med ansvarsfesting av de tiltak og aktiviteter som skal bidra til å realisere målene.  
 
Den interne ansvarsdelingen mellom avdelinger og seksjoner i HN IKT er godt avklart, men den 
er ikke alltid oppdatert når organisatoriske endringer skjer, og beskrivelsene særlig på 
seksjonsnivå er av varierende kvalitet og dato.  
 
Forbedringsforslag fra arbeidet med helhetlig styringsmodell skal behandles i ledergruppen 
12.september. Tiltak som er relevant i denne sammenheng er bla: 
 

- Sette klare mål og resultatkrav på avdelings- og seksjonsnivå. 

- Innføring av felles mal/verktøy for oppfølging på alle nivå. 

- Bedre og samordnede driftsplaner på operativt nivå (ressursplanlegging). 

- Tydeliggjøring av linjelederes ansvar for god flyt i leveranseprosessene. 
- God involvering av medarbeiderne i virksomhetenes planprosesser. 

 
Som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring av kvaliteten er det pågående prosesser i 
regi av stab og prosesstyret. Nye forbedrede prosedyrer for avvikshåndtering er vedtatt, og 
implementeres høsten 2017. HIS prosjektet står sentralt i arbeidet med å sikre at regelverket 
innenfor sikkerhetsområdet og risikostyring etterleves.  
 
Det pågår også en gjennomgang av stabens rolle- og oppgaver som skal bidra til klarhet i 
forholdet mellom stab- og linjeavdelingene. Ansvars- og oppgavefordeling internt bør 
gjennomgås slik at det foreligger oppdaterte beskrivelser. 
  
b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre 
oppgavene  
 
Kommentar: 
IKT området er kjennetegnet ved stadige endringer som en følge av teknologisk utvikling. 
Dette stiller strengere krav til den enkeltes evne til å ta til seg relevant kunnskap, og at det 
skjer organisatorisk læring. Kombinasjonen av raske endringer og spesialisering gir også 
utfordringer i forhold til å få nødvendig kunnskap formidlet slik at oppgaver kan løses 
effektivt. 
 
For å møte denne utfordringen har HN IKT opprettet egen funksjon som såkalt «Knowlegde 
Manager» som inngår i ITIL. Formålet med rollen er at dokumentasjon og kunnskap spres slik 
at alle medarbeidere er oppdatert og kan løse oppgavene med rett kvalitet.  
 
For å ivareta forskriftens intensjon er det i tillegg avgjørende å ha tilgang på rett kompetanse jf 
pkt. 6f. 
 
Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6a ivaretas på en god måte. 
 
 
c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan 
dette skal gjøres kjent i virksomheten  
 
Kommentar: 
 
HN IKT har på DocMap og intranettet gjort en rekke regelverk og retningslinjer tilgjengelig for 
egne medarbeidere. Dette er imidlertid ikke samlet, og en fullstendig oversikt mangler. Det er 
igangsatt tiltak for å skaffe oversikten, og plan for formidling må utarbeides. 
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d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på 
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av 
kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten  
 
Kommentar: 
HN IKT gjennomfører løpende ROS analyser av både infrastruktur og kliniske systemer. Egen 
styresak om dette ble lagt frem i juni. Det er igangsatt flere tiltak for å sikre gode 
risikovurderinger av mål- og tiltak: 
 

- HIS prosjektet 

- Risikovurdering av mål 

- Risikostyring i operativ drift gjennom blant annet endringsprosessen, hendelses-

prosessen og tilgangsstyrings-prosessen. 

 
HN IKT arbeider løpende med kontinuerlig forbedring av tjenestekvaliteten gjennom ITL-
prosessene og verktøyet HPSM hvor alle brukerhenvendelser, feil mv. registreres. Servicegrad, 
responstider mv følges opp gjennom rapportene fra systemet.  
 
Det er viktig at alle overnevnte tiltak/prosjekt gjennomføres som planlagt for at HN IKT skal 
ivareta §6d på en forsvarlig måte. 
 
Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6d ivaretas på en god måte. 
 
e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt 
på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt  
 
Kommentar: 
 
Når HN IKT får etablert risikostyring av mål, og systematisk bruk av risikostyring i operativ 
drift vil både den løpende virksomhetsrapporteringen sammen med annen 
styringsinformasjon danne grunnlaget for å vurdere risikodempende tiltak.  
 
Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6e ivaretas på en god måte. 
 
 
f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring  
 
Kommentar; 
HN IKT deltar i Helse Nords regionale prosjekt «Innføring av kompetansemodulen». Prosjektet 
skal sikre oversikt over kompetanse og opplæringsbehov i virksomheten, og inngår som eget 
tiltak i VP-2017. 
 
Det vurderes ikke som nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at §6f ivaretas på en god 
måte. 
 
 
 
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, 
brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten 
overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige 
og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet.  
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Kommentar; 
HN IKT har følgende systemer som inneholder relevant informasjon: 

 

- HPSM systemet hvor brukerhenvendelser, feil, endringer, driftsinfo mv registreres. 

- DocMap hvor avvik meldes både fra brukere og egen virksomhet. 

- Diverse overvåkingssystem. 

- Årlige brukerundersøkelser. 

HPSM systemet brukes også aktivt som ledd i kontinuerlig forbedringsarbeidet bla gjennom 

parametersetting av servicekrav nedfelt i tjenesteavtalene med helseforetakene. Det 

planlegges anskaffelse av egne verktøy for tjenesteovervåking som skal gi bedre informasjon 

om bla tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene hos sluttbruker. Det pågår også arbeid for å 

innhente hyppigere tilbakemeldinger fra brukerne som ledd i forbedringsarbeidet. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6g ivaretas på en god måte. 

 

§7 Plikten til å gjennomføre 

Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og 

gjennomføres 

Kommentar: 

Oppgaver, organisering og styrende dokumenter er beskrevet i dokument som er tilgjengelige 

på intranett og i DocMap. Ledelsen i HN IKT benytter det månedlige allmøte med obligatorisk 

deltakelse til å formidle mål, strategier og planer og andre saker som for eksempel 

organisasjonsendringer osv. I tillegg har alle linjeledere ansvar for å informere sine 

medarbeidere på avdelings- og seksjonsmøter.  

I 2017 vil verktøyet dialogavtalen tas i bruk i flere avdelinger slik at konkrete mål og tiltak er 

gjennomgående på alle nivå i virksomheten. 

Det vurderes ikke som nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at §7a ivaretas på en god 
måte. 
 

b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i 

det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet 

Kommentar: 

Det vises til omtalen under §6f hvor regionalt system for kompetansekartlegging er planlagt 

innført i 2017. I HN IKT er for øvrig arbeidet med kompetanseutvikling i hovedsak delt som 

følger;  

- Staben har ansvar for felles kompetanseutvikling og opplæring knyttet til 
administrative og forvaltningsmessige fagområder inkludert ledelse, 

virksomhetsstyring og HMS. 

- Avdelingene og fagseksjonene gir opplæring i sine respektive fagområder.  

Ved å ta i bruk nevnte kompetansekartleggingsmodul vil det være lettere å tilby kurs og 

opplæring der behovet er størst.  

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §7b ivaretas på en god måte. 
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c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å 

avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert 

brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet 

Kommentar: 

Det pågår som omtalt under §6 et omfattende arbeid i HN IKT hvor siktemålet er å forbedre 

leveranse og tjenestekvalitet samt oppfylle kravene til sikkerhet. Vi viser særlig til arbeidet 

med: 

- Forbedring av styringssystemet i HN IKT med vekt på rapportering og oppfølging av 

nøkkeltall for kvalitet og leveringsevne. 

- Arbeidet med kontinuerlig forbedring gjennom ITIL-prosesser. 

- Ny veileder og opplæring i håndtering av avvik. 

I tillegg vil det være en løpende vurdering av behovet for å forbedre eller å endre rutiner mv. 

Den informasjon som fremkommer gjennom løpende rapportering, evalueringer og andre 

gjennomganger vil også danne grunnlag for å vurdere endring i rutiner og prosedyrer. 

Det vurderes ikke som nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at §7c ivaretas på en god 
måte. 
 

d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes 

Kommentar: 

HN IKT er en virksomhet hvor det stilles store krav til medarbeidernes kompetanse. 

Kunnskapen om hvordan systemer skal driftes og feil skal løses skjer i et samspill mellom 

medarbeidere på tvers av seksjoner. Den horisontale verdikjedemodellen som leveransene 

skapes i stiller store krav til samordning og samarbeid. Samtidig er IKT områder i en rask 

utvikling hvor det kreves at den enkelte holder seg oppdatert for å kunne utføre sine 

funksjoner tilfredsstillende. HN IKT arbeider kontinuerlig med å skape et miljø og klima hvor 

den enkelte kan bidra. Det nevnes særlig: 

- Ulike hospiteringsordninger. 

- Positiv holdning til de som ønsker søker stilling i andre avdelinger/seksjoner. 

 

Ved å ta i bruk dialogavtalen som et ledd i styringen av virksomheten er også et viktig siktemål 

at den enkelte medarbeider og leder løpende har en arena for å drøfte mål, oppgaver og ansvar. 

Det vises også til omtalen av Knowlegde Manager under §6b. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6a ivaretas på en god måte. 
 

e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. 

Kommentar: 

Se omtalen av §6g. 

 

§8 Plikten til å evaluere 
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Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres 

Kommentar: 

Dette skjer gjennom rapporteringsregime med månedlig rapportering til ledermøte i HN IKT, 

virksomhetsrapporter og utvidet tertialrapport til styret og Helse Nord RHF mv. HN IKT 

gjennomfører også evaluering av hele eller enkeltområder av virksomheten ved jevne 

mellomrom. Siste evaluering av hele virksomheten ble gjort av Accenture i 2013. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §8a ivaretas på en god måte. 
 

b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve 
krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og 

systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

Kommentar: 

Se kommentar under §8c. 

c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen 

Kommentar: 

Vi kommenterer §8b. og c samlet:  

Et viktig aspekt ved å gjennomgå virksomhetsrapporter og annen informasjon er å vurdere om 

målene er nådd, og herunder om tiltakene har den forventede effekt. I noen tilfeller iverksettes 

tiltak med den spesielle hensikt å rette opp mangler i forhold til regelverk. HIS prosjektet er et 

eksempel på dette. Vurdering av tiltak opp mot regelverk inngår da i prosjektet, og 

korrigerende tiltak skal foreslås. I andre tilfeller vil tilnærmingen være mer indirekte ved at 

driftsrapporter for eksempel indikerer behov for grundigere analyse som kan avdekke 

kvalitetsbrist el som må korrigeres. Gjennomføring av kvalitetsrevisjoner vil også være et 

relevant virkemiddel for å evaluere hvorvidt kravene i regelverk er ivaretatt på en forsvarlig 

måte.  

Det vurderes ikke som nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at §8b og 8c ivaretas på en 
god måte. 
 

d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer 

Kommentar: 

For HN IKT er hensynet til brukerne og deres opplevelser av grunnleggende betydning for å 

vurdere om virksomhetens formål realiseres. All løpende informasjonsinnhenting og periodisk 

informasjonsinnhenting fra brukerne inngår i arbeidet med kontinuerlig forbedring og andre 

endringstiltak som skal bedre leveringsevnen. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6a ivaretas på en god måte. 
 

e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges 

Kommentar: 
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HN IKT gjennomfører som nevnt eget opplæringsløp i kvalitetssystemet Docmap og med 

særskilt fokus på avvikshåndtering. Det er utviklet egen veileder for håndtering av avvik fra 

brukerne, og det skal gis opplæring i DocMap som skal gi raskere behandling av avvik og bedre 

kvalitet på saksbehandlingen. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6a ivaretas på en god måte. 
 

f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 

tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 

Kommentar: 

Skal gjennomføre høsten 2017. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §6a ivaretas på en god måte. 
 

§9 Plikten til å korrigere 

Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold 

Kommentar: 

Dette vil gjøres løpende når det er aktuelt. 

b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, 

inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet gjennomføres. 

Kommentar: 

Dette vil normalt inngå i gjennomføring av løpende drift der dette er mulig, eller tas inn i 

planlegging av forbedringstiltak. Er oppgavene omfattende vil det etableres egne prosjekter 

som for eksempel HIS. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §9a ivaretas på en god måte. 
 

c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, 

rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til 

faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet. 

Kommentar: 

Det arbeides kontinuerlig med å gjøre forbedringer av ulike aspekt ved virksomheten. For HN 

IKT vil mer systematisk bruk av risikostyring og forbedret virksomhetsrapportering gi et 

bedre grunnlag for å avdekke de områder som trenger å forbedres. Vårt fokus på avvik og 

avvikshåndtering skal også bidra til forbedringer på prosedyrer, instrukser osv. 

Det vurderes ikke som nødvendig med nye tiltak for å sikre at §9c ivaretas på en god måte. 
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