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§ 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.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt etter

a) helsetilsynsloven § 3
b) spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd
c) helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd eller
d) tannhelsetjenesteloven § 1-3a.

§ 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.

§ 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.

§ 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

§ 6. Plikten til å planlegge

a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver og organisering

b) innhente informasjon til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavene

c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere

d) ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt/mangel på etterlevelse 

e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres 

f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring

g) ha oversikt over avvik

§ 7. Plikten til å gjennomføre

a) sørge for at oppgaver, organisering og planer er kjent og gjennomføres

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

c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak 

d) sørge for at medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

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

§ 8. Plikten til å evaluere

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

b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet 

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

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

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

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

§ 9. Plikten til å korrigere

a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold

b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at lovgivningen etterleves

c) forbedre nødvendige prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge avvik

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
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Hva skjer når ‘ledelse’ og 

‘kvalitetsforbedring’ beskrives 

i en forskrift?
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Martini Klinik

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 years survival

Fully continent

Erectile function

Martini Klinik Average hospital

Data er hentet fra:https://www.martini-klinik.de/nor/martini-klinik-prostatakreft-senteret-in-tyskland/ 

§7e
gjøre bruk av 
erfaringer fra 

pasienter
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Hentet fra: https://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/Pages/measuring-outcomes.aspx
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Mot til å ha høye ambisjoner

Vilje til å måle verdi for pasienter og innbyggere

Interesse av å se seg selv i speilet - ofte

Kreativitet og kompetanse til å finne ideene

Evne til å gjennomføre ideene
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