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Høringssvar - Forslag til forskrift om styringssystem i helse- og
omsorgstjenesten
Den norske tannlegeforening – NTF - ser umiddelbart nytten og nødvendigheten av å finne tiltak som
avdekker og korrigerer uheldige eller manglende rutiner som kan skape risiko og gå ut over
pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.
Det foreliggende forslag til forskrift kan være et godt insitament for å styrke og forbedre rutiner,
kunnskap og erfaringslæring. Imidlertid finner NTF at forskriften er lagt opp så vidt bredt og generelt
at den i varierende grad vil innebære en utfordring, avhengig av virksomhetens størrelse og
funksjon.
Når det gjelder Den offentlige tannhelsetjenesten ser NTF forskriften som uproblematisk å
implementere. Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene organiserer rundt regnet en
tredjedel av praktiserende norske tannleger og ledes av et administrativt apparat.
Det betyr samtidig at de fleste tannleger i Norge arbeider i større eller mindre private
praksisfellesskap og noen på soloklinikker. Implementering av et så stort apparat som forskriften
legger opp til i små enheter kan by på utfordringer.
Under § 4 defineres styringssystem som den delen av virksomhetens styring som omfatter hvordan
virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Denne formuleringen
bærer preg av å være myntet på større virksomheter. Selv om det i § 5 påpekes at «styringssystemet
skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er
nødvendig» vil nettopp denne formuleringen være vanskelig å etterleve i små virksomheter med ned
mot to medarbeidere. Det vises også til § 6 tilsvarende.
I forarbeidet er de forskjellige aspektene i forskriften grundig belyst, uten at de nevnte
betenkeligheter er spesifisert
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NTF mener derfor at forskriften har en slagside mot store virksomheter og får et lite egnet format i
mindre virksomheter. Ettersom hensikten med forskriften er å utvikle/videreutvikle et egnet
styringssystem for alle typer virksomheter bør forskriften utvides med et nytt punkt som spesifikt
omhandler minstekrav til små virksomheter og helsebedrifter slik at også disse kan ivaretas i
forskriften.
Utover dette antar NTF at forskriften er et viktig ledd i videreføringen av internkontroll og
kvalitetssikring innen helse- og omsorgstjenesten.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening
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