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jf. offl § 13, jf. rrevl § 15

HF

Att:

Styrenes

arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

i spesialisthelsetjenesten

- innhenting

av

dokumentasjon

Riksrevisjonen

har startet

gjennomføringen

av en undersøkelse

om styrenes

arbeid

med

kvalitet og pasientsikkerhet. Formålet med undersøkelsen er å vurdere om styrene i de
regionale helseforetakene
og helseforetakene
følger opp kvaliteten
og pasientsikkerheten
med Stortingets
vedtak og forutsetninger
og prinsipper
for godt styrearbeid.

i tråd

Som et ledd i datainnsamlingen
vil vi blant annet innhente dokumentasjon
fra helseforetakene
som kan være relevant for å belyse styrenes oppfølging
av kvalitet og pasientsikkerhet.
Datainnsamlingen
omfatter
i tillegg dokumentanalyse,
spørreundersøkelser
og intervjuer.
Innhenting

av dokumentasjon:

Vi ber helseforetaket
sende dokumentasjon
dokumentasjon,
listet i punkt 1 —-5 under.
Styrets

eget

1.

redegjørelser

Risikostyring
3.
4.

der det ikke finnes

arbeid

Resultatene
fra HF-styrets
sist gjennomførte
evaluering
dokumentasjon
av eventuelle
tiltak / forbedringsarbeid
Rutiner for opplæring
av styremedlemmer.

2.

av eget arbeid, og
dersom dette er dokumentert.

og internkontroll

Rammeverk
eller overordnet
retningslinje
for risikostyring
og internkontroll.
Ledelsens sist gjennomførte
årlige Ledelsens Gjennomgang
av styringssystemet
(LGG),
eller tilsvarende
gjennomgang,
og styresaken
der denne ble behandlet.
Instrukser
for styret og daglig leder, dersom dette ikke er lett tilgjengelig
på HF-ets
nettside.

5.

Frist

og ev. korte

og vår kontaktinformasjon

Vi ber om helseforetaket
1. desember
2017.

sende

kontaktinformasjon

Alle e-poster sendes til postmottak@riksrevisjonen.no,
morten.skogum@riksrevisjonen.no.

Postadresse
Postboks 8130 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Storgata 16
0184 Oslo

Telefon
22 24 10 00

E-post
postmottak@riksrevisjonen.no

og etterspurt

dokumentasjon

med kopi til Morten

Internett
www.riksrevisjonenno

innen

Skogum

Bankkonto
7694 05 06774

på e-post

Org.nr.
974760843
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Ved eventuelle
spørsmål er det bare å kontakte
prosjektleder
telefon 97765971,
eller prosjektmedarbeider
Kristin Wallace
kristin.wallace@riksrevisjonen.no
eller telefon 92070008.

Morten Skogum
på e—post

Etter fullmakt

Hege Merethe Herland
avdelingsdirektør

Morten Skogum
rådgiver

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur
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