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Innspill til ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Norsk Psykologforening har følgende innspill til direktoratets arbeid: 

Myndighetene kan i mange tilfeller undergrave forskrift om internkontroll  fra å være virksom fordi 

rapporteringstrykket  i spesialisthelsetjenesten tar for mye tid, til fordel for riktigere og mer 

meningsfylt kontroll og forbedringsarbeid. 

Det er derfor viktig at ny forskrift avstemmes mot arbeidsgruppene i Helsedirektoratet som strever 

med nye kvalitetsindikatorer og at det blir en sammenheng.  Psykologforeningen mener at forskrift 

bør ta utgangspunkt i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten- (Sosial og 

helsedirektoratet 09/2005) og mer konkret definere hva det betyr at tjenestene er virkningsfulle, 

trygge og sikre, involverer brukere/gir innflytelse, samordnet og preget av kontinuitet, utnytter 

ressursene på en god måte, tilgjengelig og rettferdig fordelt.  

  

Hva fungerer bra 

Forskriftene gir tydeliggjør kvalitative mål for virksomheten.  Mange avdelinger/klinikker har egne 

prosedyrer for internkontroll og regelmessige internkontroller, noe som understøtter gode faglige 

rutiner.  

Det landsomfattende tilsynet som ble gjennomført i Psykisk helsevern for barn og unge i 2013 var 

positivt, da parametere for at virksomhetene hadde god forsvarlig drift ble tydeliggjort. 

Tilbakemelding fra poliklinikklederne var positive, og flere ønsker nå internkontroll i 2014 – med bruk 

av malen for det statlige tilsynet.  
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Hva fungerer dårlig 

Når det gjelder lederansvaret ved internkontroll er dette regulert i en rekke lover og forskrifter 

(Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8, § 3-9, § 2-2, § 3-4 a, Lov om statlig tilsyn med helse- og 

omsorgstjenesten m.m. § 3, Helseforetaksloven § 37 a, og Helsepersonell loven § 4, § 17). En samlet 

fremstilling i ny forskrift vil gjøre det lettere for leder å vite hva en skal ha intern kontroll av, og 

avklare hva myndighetene har av forventning. 

Hva strever helsetjenestene med i forhold til systematisk kontrollarbeid 

Våre medlemmer signaliserer ofte frustrasjon med rapportering i spesialisthelsetjenestene. 

Systematisk kontrollarbeid må være lokalt forankret med tilbakemeldinger tilbake til den kliniske 

praksisen. Rapportering kan også oppleves meningsløs fordi en selv ikke har fått medvirke i hva som 

kan være nyttig å måle, og fordi kvalitetsmålene ikke reflekterer godt fag. 

Fokuset på økt aktivitet er sterkt fra Helse og omsorgsdepartementet og nedover i systemet. 

Behovsanalysene som ligger bak slike signaler oppleves som lite godt fundert. Videre opplever 

medlemmer at presset hele tiden blir på kvantitet og inntjening. Ensidig fokus på aktivitet bidrar 

dessuten til at vi ikke får lærende organisasjoner.  

God internkontroll tar tid, og for at en skal få gjort dette grundig må en sette av nok tid i en travel 

hverdag.  Få og nyttige parametere vil gjøre kontrollene mer gjennomførbare for lederne.                      

I 2012/13 satt Helse og omsorgsdepartementet ned en intern gruppe i direktoratet ledet av Øyvind 

Sæbø for å utrede rapporteringstrykket i spesialisthelsetjenesten. Psykologforeningen foreslo i eget 

møte den 15.5.2013 en kritisk gjennomgang av eksiterende rapporteringspraksis og krav. Snart et år 

etter etterlyser vi stadig helsemyndighetenes videre planer for å reduseres rapporteringstrykket til 

fordel for riktigere og mer meningsfylt kontrollarbeid. 

4) Kjenner dere til virksomheter eller ressurspersoner som har nyttige erfaringer fra dette 

arbeidet? 

Av våre medlemmer har vi fått tips om Arnhild Lura, BUP Haugesund, Helse Fonna, Morten Grøvli, 

BUPA - Ahus, Gjøvik, Hamar og Jæren DPS. 

Med vennlig hilsen  

Norsk Psykologforening  

 

 

Tor Levin Hofgaard 


