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God virksomhetsstyring  

 

Sammendrag: 
God virksomhetsstyring handler om systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig 
forbedring av virksomheten for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester, kvalitet og 
pasientsikkerhet og god risikostyring. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold til 
orientering. 
 
Sarpsborg, den 06.06.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør er tilfreds med at det er etablert et helhetlig opplegg for god 
virksomhetsstyring og internkontroll og at dette videreutvikles og forbedres i tråd med behov og 
overordnede føringer. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Virksomheten i Sykehuset Østfold (SØ) planlegges i henhold til føringer i Nasjonal helse og 
sykehusplan 2016-2019, økonomisk langtidsplan og regionale styringsmål fra Helse Sør-Øst RHF i 
oppdrag og bestilling 2017. Planene vil videre også bli sett i sammenheng med det pågående 
arbeidet med Utviklingsplan for SØ fram mot 2035. SØ har gjennom flere år utviklet strategier og 
handlingsplaner innen ulike områder som forskning, kompetanseutvikling, HR og kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det vurderes å sette disse inn i en helhet og sammenheng med utarbeidelse av 
egne virksomhetsplaner for klinikker og avdelinger. 
 
Overordnede mål for Sykehuset Østfold 2016-2020: 
 

1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester. 
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør. 
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god 

kommunikasjon og rett kompetanse. 
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten. 
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte 

områder innen forskning og tjenesteinnovasjon. 
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer. 

 
Hensikten med mål- og resultatstyring er å øke effektiviteten og få mer ut av ressursene, bl.a. ved 
at underliggende nivå har frihet til selv å bestemme hvilke virkemidler som skal brukes for å nå 
målene. Styring og kontroll skal i mindre grad skje gjennom detaljerte instrukser om ressursbruk, 
aktiviteter og enkeltoppgaver. I stedet skal oppmerksomheten i større grad rettes mot at målene 
med virksomheten oppfylles, og at det skjer med effektiv ressursbruk. Med utgangspunkt i mål 
fastsatt i dialog med overordnet nivå, har ledelsen på hvert nivå selv ansvar for å utlede i en egen 
virksomhetsplan hvordan målene skal nås og hva som må prioriteres i styringen.  
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft 1. januar 
2017 og er en revisjon og tydeliggjøring av tidligere forskrift for internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten. Styringssystemet til SØ er et rammeverk rundt virksomhetens mål, prosesser og 
metoder. Styringssystemet består av de aktiviteter, systemer og prosesser som tas i bruk for å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at den samsvarer med krav 
fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen. Begrepet styringssystem er i stor grad 
sammenfallende med kravene til internkontroll. Formålet med å endre begrep fra internkontroll til 
styringssystem er å synliggjøre at internkontrollen skal inngå som et element i den daglige driften 
av virksomheten. Videre er begrepet valgt for bedre å beskrive etterlevelse av krav i helse- og 
omsorgslovgivningen, herunder kravene om faglig forsvarlighet, krav til systematisk arbeid med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og krav til oppfyllelse av pasientrettigheter. 
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Administrerende direktør har ansvaret for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av 
virksomhetens aktiviteter etter bestemmelsene i forskriften for å sikre faglig forsvarlige tjenester, 
kontinuerlig kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og etterlevelse av øvrige krav i helse- 
og omsorgslovgivningen. Ansvars- og oppgavefordeling er tydelig i en etablert fullmaktstruktur, 
hvor det fremgår hvem som kan ta beslutninger og har ansvar for gjennomføring og oppfølging av 
vedtakene innenfor kjernevirksomheten og lovpålagte oppgaver. 
 
Rapportering og oppfølging foregår i ansvarslinjen på alle nivåer med ulik frekvens og fokus. SØ 
hadde første runde med oppfølgingsmøter i 2017 med fokus på økonomi og tiltak for å oppnå 
økonomisk balanse. Pågående oppfølgingsmøter har fokus på kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet. Ledere og staben samarbeider og følger utviklingen og analyserer effekten av 
tiltak, samt iverksetter korrigerende tiltak ved behov for endringer.  
 
Det rapporteres månedlig og tertialvis til Helse Sør-Øst på forhåndsdefinerte indikatorer. 
Oppfølgingsmøter mellom Helse Sør-Øst og SØ avholdes regelmessig (minst 4 ganger per år) for å 
følge opp gjennomføringen av oppdrag og bestilling i SØ.  Hovedrapporteringen på oppdraget 
gjennomføres i Årlig melding, men for å sikre at behov for korrigering og endring i tilbudet fanges 
opp, gjennomføres det også halvårsrapportering. 
 
I virksomhetsstyringen inngår også Ledelsens gjennomgåelse (LGG), som skal gjennomføres minst 
én gang per år som en vurdering av om styringssystemene fungerer etter hensikten, om 
forbedringsarbeidet har effekt, om rapporteringen er pålitelig og om risikostyringen fungerer. Det 
er en pågående prosess i helseforetakene i Helse Sør-Øst for å utvikle internkontrollen i tråd med 
ny forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring. Man vurderer en felles mal for LGG som sikrer 
samsvar med kravene i forskriften og også bidrar til en mer ensartet gjennomføring i foretakene. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

God virksomhetsstyring forutsetter styringssystemer, planer med tiltak for måloppnåelse, struktur 
for gjennomføring, pålitelig rapportering og kontinuerlig forbedring. I SØ legger vi også vekt på at 
vi har kultur for åpenhet, evne til å lære av feil og forbedringskompetanse. 
 
Dagens systemer er av varierende kvalitet og støtter i ulik grad opp om styring av 
arbeidsprosessene. Det arbeides for å utvikle systemene og å bruke informasjonen til å ha styring, 
kontroll og læring for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet til pasienter og brukere. 
Administrerende direktør er tilfreds med at det er etablert et helhetlig opplegg for god 
virksomhetsstyring og at dette er under kontinuerlig utvikling og forbedring. 
 
 
 


