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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2019 
 
 
 

Sak 037-2019 

Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til orientering og slutter seg til 
administrerende direktørs vurderinger.  
 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp Riksrevisjonens anbefalinger med 
tiltak og aktiviteter i 2019, herunder oppdatering av regional veileder i styrearbeid, 
ny metodikk for risikostyring, oppdatering av rammeverk for god 
virksomhetsstyring og utarbeidelse av intervjuguide. 
 

3. Det foretas en samlet gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF med 
sikte på forbedringer. Resultatet av dette arbeidet forelegges styret. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 12. april 2019 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Riksrevisjonen gjennomfører årlig en kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
(selskapskontrollen). I Dokument 3:2 (2018-2019) er det blant annet presentert en 
undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten (sak 5). Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført i 2017 og 
forelagt Stortinget i november 2018. 
 
Målet med undersøkelsen var å vurdere om styrene i de regionale helseforetakene og 
helseforetakene følger opp kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med Stortingets vedtak og 
forutsetninger og i tråd med prinsipper for godt styrearbeid. 
 
Denne saken beskriver de viktigste funnene fra Riksrevisjonens undersøkelse og hvordan 
disse følges opp i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Riksrevisjonens rapport   
Det er et overordnet helsepolitisk mål å skape pasientenes helsetjeneste, og de regionale 
helseforetakene og helseforetakene har ansvar for å innrette virksomheten med sikte på å 
nå målet om bedre kvalitet og pasientsikkerhet. De regionale helseforetakene og 
helseforetakene er selvstendige rettssubjekter med egne styrer. Det er styrene som har det 
overordnede ansvaret for måloppnåelse i foretakene. Det har fra flere hold blitt påpekt at 
styrenes arbeid med oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet kan bli bedre.  
 
Erfaringer fra tilsyn viser at det ikke arbeides systematisk nok med kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet i helseforetakene. Tilsyn viser ofte svikt i risikostyring og 
ledelsens ansvar for å sikre forsvarlig behandling av pasienter og brukere. Videre viser 
tilsyn at de ansvarlige for virksomheten ofte har for lite kunnskap om resultater for kvalitet 
og pasientsikkerhet.  
 
Styret har det øverste ansvaret for forvaltningen av foretaket og skal føre tilsyn med at 
virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter. Det er derfor styrenes ansvar å påse 
at foretakene arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Videre må 
styrene påse at det er etablert styringssystem som støtter opp under kvalitetsarbeidet.   
 
Riksrevisjonen har i sin rapport belyst følgende problemstillinger: 

1. Påser styrene at virksomheten arbeider systematisk med å forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet? 

a. Påser styrene at de behandler relevant informasjon om kvalitet og 
pasientsikkerhet? 

b. Påser styrene at det blir satt i gang nødvendige tiltak for å forbedre 
kvalitet og pasientsikkerhet? 

c. Påser styrene at styringssystemet bidrar til å forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet? 
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2. Sørger Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene for å 
velge styrer med hensiktsmessig kompetanse, og sørger styrene selv for å 
evaluere og videreutvikle denne kompetansen? 

 
Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av dokumentanalyser, spørreundersøkelser og 
intervjuer og omfatter i hovedsak arbeidet i styrene i de regionale helseforetakene og i 20 
underliggende helseforetak. Det er gjennomført dokumentanalyse av styredokumenter for å 
undersøke hva slags informasjon styrene får og hvilke vedtak styrene fatter. Det er også 
gjennomgått dokumentasjon på den opplæring styremedlemmer får og rutiner for valg av 
nye styremedlemmer.  
 
Hovedfunn 
Med bakgrunn i den gjennomførte undersøkelsene peker Riksrevisjonen på 3 hovedområder 
hvor det er behov for å iverksette tiltak.  
 

1. De fleste styrene i helseforetakene får mye informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet, 
men har ikke en praksis med å følge opp utfordringene systematisk nok 

 
Riksrevisjonen peker på at det er styrenes ansvar å føre tilsyn med at foretakene driver 
forsvarlig og at det arbeides systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet. Rapporten peker 
på at mange av styrene i 2017 fikk mye informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet og de 
fleste styrene fikk en oversikt over utviklingen over tid for sentrale indikatorer. 
Undersøkelsen viser imidlertid at informasjonen styrene i helseforetakene får om kvalitet og 
pasientsikkerhet, ikke nødvendigvis gjenspeiler de største utfordringene. Riksrevisjonens 
undersøkelser viser at styrene i liten grad får informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet ut 
over de områdene det er stilt krav om i oppdragsdokumentene.  
 
Risikorapporteringen fra administrasjonen til styret er en viktig kilde til informasjon om 
utfordringer for helseforetaket. Undersøkelsen viser imidlertid at risikorapporteringen ikke 
nødvendigvis fanger opp de reelle risikoområdene. Bakgrunnen for dette funnet er at en del 
helseforetak synes å rapportere kvartalsvis på de samme risikoområdene til tross for at 
risikoen har vært vedvarende lav. Rapporten trekker frem at det bare er enkelte 
helseforetak i Helse Sør-Øst som har fjernet eller lagt til nye identifisert risikoområder i 
løpet av året.  
 
Riksrevisjonen peker på styrenes selvstendige ansvar for å sørge for at de får informasjon 
om utfordringer i helseforetaket. Rapporten peker på at det er få eksempler på at styrene 
etterspurte informasjon om utfordringer i 2017 eller ba om å bli oppdatert på effekten av 
igangsatte tiltak. Det finnes også lite informasjon om hva styrene mener om den 
informasjonen de får.  
 
Riksrevisjonen viser til at protokollene fra styremøtene dokumenterer vedtak og gjør dem 
bindende for administrasjonen. Undersøkelsen viser at styrene stiller en del spørsmål og gir 
kommentarer og føringer i styremøtene. Det er imidlertid få spor av dette i protokollene. 
Riksrevisjonen vurderer at styrene er for passive i sin rolle med å påse at de får nødvendig 
informasjon om vesentlige utfordringer.  
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2. Mange av styrene både i helseforetak og regionale helseforetak ivaretar ikke godt nok 

sitt ansvar for å påse at styringssystemet fungerer 
 
Styrene har et selvstendig ansvar for å påse at styringssystemet bidrar til 
kvalitetsforbedring i virksomheten. Styret skal minimum én gang i året foreta en samlet 
gjennomgang av foretaksgruppens risikovurderinger, oppfølging av internkontroll og tiltak 
for å følge opp avvik.  
 
Undersøkelsen viser at bare 7 av 20 styrer i helseforetakene fikk presentert en samlet 
gjennomgang av styringssystemet i 2017. Om lag halvparten av helseforetakene fikk en 
beskrivelse av prosessen for å identifisere og håndtere risiko. Flere internrevisjoner i de 
regionale helseforetakene har vist svakheter i styringssystemet. Likevel er det få eksempler 
på at styrene har bedt om endringer i risikostyringsprosessen. Riksrevisjonen vurderer 
derfor at styrene ikke i tilstrekkelig grad påser at risikostyringen fungerer etter hensikten. 
 
Undersøkelsen viser få eksempler på at styrene har fått informasjon om kvalitetsindikatorer 
som viser sammenligning av resultater med andre helseforetak og regioner. Det er ikke 
dokumentert at styrene har fått forelagt internrevisjonsrapporter der andre helseforetak 
har vært revisjonsobjekt, som grunnlag for læring i eget helseforetak. Riksrevisjonen 
vurderer at styrene i for liten grad følger opp at helseforetakene bruker de muligheten som 
ligger i styringssystemet til å fremskaffe informasjon som kan bidra til kvalitetsforbedring.  
 
Gode styringssystemer er en forutsetning for at styrene skal kunne påse at mål og krav som 
blir stilt til kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas. Riksrevisjonen mener at mange av styrene 
ikke godt nok følger opp at risikostyringen og styringssystemet fungerer. Styrene har 
dermed ikke tilstrekkelig kjennskap til om styringssystemet bidrar til kvalitetsforbedring. 
Riksrevisjonen vurderer forholdet som kritikkverdig.  
 

3. Prosessen med styrevalg i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale 
helseforetakene sikrer ikke godt nok at hvert styre samlet sett har riktig kompetanse 

 
En av de viktigste oppgavene som eier er å sørge for godt sammensatte og kompetente 
styrer. Styret må settes sammen slik at det samlet sett har den nødvendige kompetansen til 
å ivareta oppdraget og ansvaret som styret pålegges. Styret må settes sammen slik at det har 
kompetanse som samsvarer med de utfordringene helseforetaket står overfor.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har en intern prosess for oppnevning av nye 
styremedlemmer. Undersøkelsen viser at det blant de regionale helseforetakene kun er 
Helse Midt-Norge RHF som har utarbeidet en skriftlig prosedyre for styrevalg.   
 
Alle de regionale helseforetakene opplyser at de har kjennskap til utfordringer i 
helseforetakene gjennom den løpende virksomhetsrapporteringen, og valgkomitéene 
diskuterer utfordringer og kompetansebehov i de ulike styrene. Det lages i midlertid i liten 
grad skriftlige oppsummeringer av hvordan styrene i de ulike helseforetakene fungerer. 
Ingen av de regionale helseforetakene har laget referater fra de samtalene de har hatt med 
styreleder, administrerende direktør eller eieroppnevnte styremedlemmer. Prosessen med 
styrevalg oppfattes dermed som lite transparent.  
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De regionale helseforetakene har i ulik grad kompetansekrav som er felles for alle styrene. 
Det mangler skriftlig dokumentasjon som angir hvilken kompetanse det er behov for i de 
enkelte styrene. I innstillingene om nye styremedlemmer dokumenteres bare 
faktaopplysninger som utdannelse, yrkesbakgrunn og styreerfaring. Der er dermed 
vanskelig å etterprøve hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av de enkelte 
styremedlemmene.  
 
Når det gjelder utviklingen av styrenes kompetanse tilbyr de regionale helseforetakene 
opplæring og sørger for at styremedlemmene får en viss innføring i styrearbeidet. Det gis 
imidlertid lite opplæring innen områder hvor styremedlemmene selv etterlyser bedre 
kompetanse. Dette gjelder spesielt internkontroll og risikostyring. Riksrevisjonen mener 
prosessen med styrevalg ikke sikrer at styrene har relevant kompetanse.  
 
Anbefalinger 
Riksrevisjonen anbefaler at: 

• Styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene som del av sitt tilsynsansvar 
- etterspør relevant informasjon om kvalitetsutfordringer i det enkelte foretak og 

om hvorvidt igangsatte tiltak gir ønsket effekt 
- etterspør sammenligninger med andre foretak, og sørger for å lære av de beste 

– både i og utenfor offentlig helsesektor – for å bidra til kvalitetsforbedring 
- påser at styringssystemet, inkludert risikostyringen, fungerer i tråd med 

hensikten og bidrar til kvalitetsforbedring av tjenestene 

• Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene sørger for at 
styremedlemmene får nødvendig opplæring i risikostyring, slik at styret har 
forutsetninger for å kunne vurdere om risikostyringsprosessen er egnet til å identifisere 
de reelle utfordringene i foretaket 

• Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene evaluerer prosessen 
med valg av styremedlemmer og vurderer hvilke tiltak som kan bidra til at styrene 
samlet sett får en kompetanse som står i forhold til utfordringene i hvert enkelt foretak 

 

2.2 Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av rapporten 
Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp Riksrevisjonenes funn og anbefalinger i 
protokoll fra i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15. januar 2019, sak 3.6.1: 
 
Riksrevisjonen påpeker i undersøkelsen at det er mangler ved styrenes oppfølging av kvalitet 
og pasientsikkerhet. 
 
Foretaksmøtet viste til at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten, § 6 d, slår fast at virksomhetens ledelse skal ha oversikt over områder i 
virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, og 
over områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- 
og brukersikkerheten. Forskriften stiller også krav om å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
eventuelt korrigere tiltak som kan minimalisere risikoen som er avdekket. Foretaksmøtet 
vektla betydningen av at styrene må ta en mer aktiv rolle i oppfølgingen av kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
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Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å følge opp undersøkelsen, gjennom blant 
annet å påse at: 

- helseforetakene informerer sine styrer om ansvaret for oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 

- helseforetakene sørger for at styremedlemmene får nødvendig opplæring i 
internkontroll og risikostyring 

- det enkelte helseforetak, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og nasjonale 
og lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifiserer minst ett område der 
foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke faktorer som har bidratt til 
denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å bedre 
måloppnåelsen på andre områder 

- det enkelte helseforetak, med utgangspunkt i analyser av samlet risikoanalyse basert 
bl.a. på GTT-data og nasjonale og lokale kvalitetsindikatorer, identifiserer minst to 
områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeider en tiltaksplan for 
å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av tiltaksplanen skal det 
eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak som har bedre 
måloppnåelse. 

 
For å bidra til erfaringsutveksling vil det bli avholdt et seminar medio november 2019 der alle 
de regionale helseforetakene skal legge fram hvert sitt case for forbedringsarbeid i tråd med de 
to siste strekpunktene over. Helse Vest RHF bes om å ta ansvar for seminaret. Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet skal delta.  
 

2.3 Status og igangsatte tiltak i Helse Sør-Øst 
 
Tydeliggjøring av styrets ansvar og rolle  
Helse- og omsorgsdepartementet har i protokoll fra foretaksmøtet 15. januar 2019 gitt de 
regionale helseforetakene i oppdrag å følge opp de funn og anbefalinger som kommer frem i 
rapporten fra Riksrevisjonen.  Helse Sør-Øst RHF har i oppdrags- og bestillingsdokumentene 
til helseforetakene videreført oppdraget. Det enkelte helseforetak er gitt i oppdrag å sikre at 
styrene i helseforetakene kjenner sitt ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet og skal påse at 
styrene har tilstrekkelig opplæring i internkontroll og risikostyring. Videre skal 
helseforetakene bidra til at det legges bedre til rette for læring og kvalitetsforbedring på 
tvers av helseforetakene.  
 
Risikostyring som reflekterer utfordringene i foretaket 
Helse Sør-Øst RHF gir ikke føringer om hvilke risikoområder helseforetakene skal 
rapportere på til eget styre. Det tas med andre ord høyde for at risikobildet vil se ulikt ut hos 
de ulike helseforetakene og at dette skal reflekteres i rapporteringen til eget styre. Det er et 
gjennomgående prinsipp at risikostyringen skal være tilpasset helseforetakenes særskilte 
utfordringer og egenart. Det er på den bakgrunn ikke definert et regionalt rammeverk for 
hvordan risiko skal fremstilles lokalt.  
 
I rapporten fra Riksrevisjonen løftes Helse Sør-Øst frem som et eksempel hvor metodikken 
for risikovurdering bidrar til å fange opp de reelle utfordringene i helseforetaksgruppen.  
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Riksrevisjonen viser blant annet til gjennomgangen av helseforetakenes risikovurderinger, 
hvor risikoområder der helseforetaket rapporterer grønt tas ut og at nye risikoområder 
identifiseres.  
 
Administrerende direktør har igangsatt et arbeid med oppdatering av metodikk for 
risikostyring på regionalt nivå. Hensikten med arbeidet er å få frem en risikorapportering 
som gir en tydeligere fremstilling av risikoreduserende tiltak og risiko før og etter 
igangsatte tiltak. Ny metodikk vil anvendes i risikorapporteringen for 1. tertial 2019.  
 
Føring av protokoll som reflekterer diskusjoner og føringer gitt fra styret til 
administrasjonen 
Riksrevisjonen viser i sin rapport til protokoll fra styremøter som det vesentlige 
dokumentet hvor føringer fra styret gjøres bindende for administrasjonen. Riksrevisjonens 
gjennomgang viser imidlertid at protokollene i liten grad reflekterer diskusjoner i 
styremøtene og det er i liten grad dokumentert hvorvidt styremedlemmer har etterspurt 
utfyllende informasjon om spesifikke tema.  
 
Fra og med september 2018 innførte Helse Sør-Øst RHF ny rutine for føring av protokoll fra 
styremøtene. Protokollen inneholder nå en oppsummering av saken og en oppsummering av 
styrets kommentarer i møtet. Denne endringen svarer opp Riksrevisjonenes funn. 
Helseforetakene er bedt om å etablere samme praksis for føring av protokoll fra sine 
styremøter.  
 
Praksis for valg av styremedlemmer 
Riksrevisjonen påpeker at det er manglende dokumentasjon når det gjelder dagens praksis 
for valg av styremedlemmer, herunder intervjuer for å vurdere kompetansebehov i styrene. 
Det gjennomføres i dag intervjuer med styreleder og administrerende direktør i de 
helseforetak hvor det skal velges nye styremedlemmer. Hensikten med intervjuene er å 
vurdere kompetansebehov opp mot foretakets utfordringer. Videre er det ved de siste 
styreoppnevningene gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Ytterligere tiltak og 
formalisering av prosessene vil blir gjennomført.   
 
Evaluering av styrets arbeid og styrenes kompetanse 
I tråd med veileder for styrearbeid i helseforetak, gjennomfører styret i Helse Sør-Øst RHF 
årlig en evaluering av styrets arbeid. I evalueringen gis også styremedlemmene anledning til 
å gi tilbakemelding på temaer de ønsker mer opplæring i. Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet 
en mal som kan benyttes i forbindelse med gjennomføring av evalueringen. Denne malen er 
også gjort kjent for helseforetakene. 
 
Helseforetakene er selv ansvarlig for å sikre at styrene har tilstrekkelig kompetanse om 
helseforetaket og dets utfordringer, samt at styremedlemmene kjenner sin rolle og sitt 
ansvar. Regional veileder for styrearbeid i helseforetak gir rammene for styrenes arbeid. 
Helse Sør-Øst RHF gjennomfører regelmessig felles styreseminar for alle styrene i 
foretaksgruppen. Denne arenaen benyttes i dag blant annet til kompetansehevingstiltak 
med relevans på tvers av helseforetakene. Praksisen bør videreføres og kan også legge til 
rette for læring på tvers av helseforetak og mellom regionene. Helse Sør-Øst RHF avholdt 
felles styreseminar for styrene i regionen i februar 2019. Tema for dette seminaret var blant 
annet risikostyring og kvalitet og pasientsikkerhet. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Veileder for styrearbeid i helseforetak beskriver styrenes ansvar og rolle. Helse Sør-Øst RHF 
oppdaterte den regionale veilederen i styrearbeid for helseforetak i januar 2018. Med 
bakgrunn i Riksrevisjonens funn har Helse- og omsorgsdepartementet oppdatert sin 
veileder i 2019. Oppdateringen omfatter blant annet tydeligere retningslinjer for bruk av 
styreutvalg og anledning til å lukke styremøter, tydeligere rutiner for styrenes evaluering av 
eget arbeid, samt vurderinger knyttet til habilitet. Endringene vil bli innarbeidet i en ny 
utgave av den regionale veilederen.  
 
I Riksrevisjonens hovedfunn pekes det spesielt på at styrene, som del av sitt tilsynsansvar, 
er ansvarlige for å påse at styringssystemet fungerer i tråd med hensikten og bidrar til 
kvalitetsforbedring av tjenesten. Styringssystemet er betegnelsen på de samlede prosesser 
som er etablert for å påse at virksomheten er innrettet i tråd med de mål og føringer som er 
gitt. Riksrevisjonen peker på at det er få helseforetak som kan vise til at styrene er blitt 
forelagt en samlet gjennomgang av styringssystemet. Dette til tross for at det ved flere 
helseforetak er blitt pekt på behov for forbedring.   
 
Helse Sør-Øst RHF etablerte i 2009 et rammeverk for god virksomhetsstyring. Rammeverket 
beskriver styrets og administrasjonens ansvar, samt tydeliggjør etablerte prosesser. Som 
ledd i gjennomgangen av styringssystemet i Helse Sør-Øst, er det planlagt en oppdatering av 
rammeverket i løpet av 2019. I dette arbeidet vil Riksrevisjonens anbefalinger ivaretas. 
Helseforetakene vil involveres i dette arbeidet og oppdatert rammeverk vil bli fremlagt for 
styret. Videre vil ny metodikk for risikostyring anvendes i risikorapporteringen for 1. tertial 
2019. Administrerende direktør vil gjennomgå det samlede styringssystemet med sikte på 
forbedringer og fremlegge dette for styret når arbeidet er fullført.    
 
Utveksling av erfaringer mellom helseforetakene og mellom regionene er en god kilde til 
læring som i for liten grad benyttes systematisk per i dag. I tråd med kravene stilt i 
foretaksmøtet vil Helse Sør-Øst RHF samle inn og sammenstille de forbedringsområder og 
tiltak som meldes inn fra helseforetakene og forberede erfaringsseminar med de øvrige 
regionene høsten 2019, jf. foretaksmøtets krav gjengitt ovenfor.  
 
Riksrevisjonen mener at det er manglende dokumentasjon når det gjelder dagens praksis 
for valg av styremedlemmer, herunder intervjuer for å vurdere kompetansebehov i styrene. 
Administrerende direktør viser til Helse- og omsorgsdepartementets tilbakemelding til 
Riksrevisjonen og understreker at en eventuell mangel på dokumentasjon ikke betyr at slike 
vurderinger ikke finner sted. Administrerende direktør vil følge opp med tiltak for å 
formalisere og dokumentere den praksisen som er etablert. Det vil bli utformet en 
intervjuguide som kan være utgangspunkt for gjennomføring av intervjuer, både med 
styreleder og administrerende direktør for å vurdere hvordan styrene fungerer og 
kompetansesammensetning, samt med nye styremedlemmer. Det vil også etableres rutiner 
for å dokumentere oppsummering fra intervjuene slik at man får dokumentert de 
vurderinger som gjøres med tanke på styrets fungeringsmåte og vurdering av 
kompetansebehov.  
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Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en mal som kan benyttes i forbindelse med gjennomføring 
av evaluering av styrets arbeid og kompetanse. Administrerende direktør vil gjennomgå 
malen og vurdere behov for revisjon med bakgrunn i Riksrevisjonens vurderinger av 
styrenes kompetanse innen sentrale områder.  
 
Riksrevisjonens rapport peker på viktige forbedringsområder og administrerende direktør 
merker seg at det gjennomgående etterlyses økt systematikk og dokumentasjon av en 
praksis som innen flere områder er etablert. Dette er et arbeid som vil bli prioritert. Bedre 
dokumentasjon av praksis vil sikre etterprøvbarhet og forenkle nødvendig 
kunnskapsoverføring.  Administrerende direktør er tilfreds med at det allerede er iverksatt 
tiltak som svarer ut enkelte av de områder som Riksrevisjonen peker på.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om Riksrevisjonens rapport 
til orientering og slutter seg til administrerende direktørs vurderinger. Administrerende 
direktør vil følge opp Riksrevisjonens anbefalinger med tiltak og aktiviteter i 2019, 
herunder oppdatering av regional veileder i styrearbeid, ny metodikk for risikostyring, 
oppdatering av rammeverk for god virksomhetsstyring og utarbeidelse av intervjuguide. Det 
vil foretas en samlet gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF med sikte på 
forbedringer. Administrerende direktør vil forelegge dette arbeidet for styret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-
2019/styrekvalitetpasientsikkerhet.pdf  

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/styrekvalitetpasientsikkerhet.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/styrekvalitetpasientsikkerhet.pdf
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