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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i foretaksgruppen i perioden 

september 2016-august 2017.  

 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen er å bekrefte at risikostyringen i foretaksgruppen foregår i 

samsvar med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og gjennomføres på en slik måte 

at risikoen for manglende måloppnåelse er innenfor akseptert nivå.  

 

Revisjonen har omfattet alle foretakene inklusive Helse Nord RHF og Helse Nord IKT, og 

gjelder risikostyringen i 2015 og 2016. Det skrives én rapport, adressert til Helse Nord 

RHF. 

 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved bruk av dokumentgjennomgang og intervjuer. 

 

Konklusjon 

Gjennom vedtak av regionale retningslinjer og definering av styringsmål til årlig 

oppfølging har Helse Nord RHF etablert et godt fundament for risikostyring i samsvar 

med kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er imidlertid svakheter og stor 

variasjon i hvordan retningslinjene etterleves i foretaksgruppen, og risikostyringen kan 

dermed ikke sies å foregå på en slik måte at risikoen for manglende måloppnåelse er 

innenfor akseptert nivå. 

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å iverksette tiltak for å sikre at alle 

foretakene legger Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord (RL1602) til grunn for 

risikostyringsarbeidet, og tiltak for å harmonisere og forbedre kvaliteten på foretakenes 

etterlevelse av retningslinjenes sentrale krav. Videre, å iverksette rutiner som 

innebærer grundigere oppfølging av, og kontroll med, foretakenes risikostyringsarbeid, 

samt definere egne mål for den årlige risikostyringen i de foretakene som ikke er 

sykehusforetak. Til sist anbefaler vi også at Helse Nord RHF, i samråd med de 

underliggende helseforetakene, vurderer behovet for å gjøre endringer i gjeldende 

retningslinjer for risikostyring (RL1602).  
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1 Innledning  

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon gjennomført i perioden fra 

september 2016 til august 2017. Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2016-

2017. Bjørn Ole Kristiansen har vært oppdragsleder og revisjonssjef Tor Solbjørg har 

hatt det overordnede ansvaret. Det skrives én rapport, adressert til Helse Nord RHF.  

Revisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

- Melding om internrevisjon sendt foretakene 15.09.2016 

- Gjennomgang av innsendt dokumentasjon og andre innhentede dokumenter 

- Intervjuer med ledere og medarbeidere i alle reviderte enheter, i perioden 

november-desember 2016  

- Oppsummeringsmøter med alle reviderte enheter, i april og mai 2017  

- Utkast til rapport oversendt 30.06.2017 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta, 

tilbakemelding mottatt 18.08.2017 

1.1 Krav om risikostyring 

Helse Nord RHF er gjennom eierkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pålagt 

å etablere systemer for risikostyring. Kravet ble stilt første gang i foretaksmøte 24. 

januar 2008 (pkt. 4.3.1):  

”Styret skal påse at Helse Nord RHF har god intern kontroll og at det er etablert systemer 

for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan 

medvirke til at målene til det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke nås, 

skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten 

for manglende måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og 

vesentlighet i forhold til virksomhetens målsettinger og ha nødvendig ledelsesmessig 

forankring i hele organisasjonen. Styret skal minimum en gang per år ha en samlet 

gjennomgang av tilstanden i helseforetaksgruppen med hensyn på risikovurdering, 

oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. Rapport fra styrets 

gjennomgang skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet ved rapportering for 2. 

tertial 2008. I tillegg skal det redegjøres for styrets arbeid i Årlig melding.” 

 

Kravet er gjentatt i senere foretaksmøter og oppdragsdokumenter, bl.a. i foretaksmøte 

30. januar 2012 (pkt 5.2): ”Foretaksmøtet viste til tidligere krav om å ha god intern 

kontroll og systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. 

Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens 

målsettinger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Det skal 

rapporteres om arbeidet i årlig melding.”  

1.2 Formål 

Revisjonens formål er å bekrefte at risikostyringen i foretaksgruppen foregår i samsvar 

med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og gjennomføres på en slik måte at 

risikoen for manglende måloppnåelse er innenfor akseptert nivå. 
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1.3 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen er avgrenset til foretaksgruppens gjennomføring av risikostyring i 2015 og 

2016, og har omfattet alle foretakene inklusive Helse Nord RHF og Helse Nord IKT, som 

da var en enhet i HN RHF. Det skrives én rapport, adressert til Helse Nord RHF. 

1.4 Fokusområder 

I dette oppdraget har internrevisjonen først og fremst hatt fokus på følgende: 

- Hvordan Helse Nord RHF har etterlevd departementets krav om risikostyring i 

foretaksgruppen, herunder hvordan kravet er videreformidlet og fulgt opp overfor 

de underliggende foretakene.  

- Hvordan de underliggende foretakene har etterkommet kravene fra Helse Nord RHF 

knyttet til risikostyring.  

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er de krav og forventninger som revisjonens observasjoner 

sammenlignes med. I dette revisjonsoppdraget er kriteriene hentet direkte fra kravet 

om risikostyring som eier – Helse- og omsorgsdepartementet – har stilt i foretaksmøter 

med Helse Nord RHF, se kap. 1.1 foran: 

- Styret skal påse at Helse Nord RHF har etablert systemer for risikostyring for å 

forebygge, forhindre og avdekke avvik. 

- Risikofaktorer som kan medvirke til at målene til det regionale helseforetaket og 

helseforetaksgruppen ikke nås, skal identifiseres 

- Korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for 

manglende måloppnåelse skal iverksettes 

- Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens 

målsettinger 

- Styringssystemene skal ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele 

organisasjonen 

- Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstanden i 

helseforetaksgruppen med hensyn på risikovurdering, oppfølging av 

internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. 

- Det skal redegjøres for styrets arbeid i Årlig melding. 

 

Følgende metodedokument/rammeverk for risikostyring har vært vektlagt i 

vurderingen av om observasjonene tilsier at departementets krav er innfridd: 

- «Risikostyring i staten», Metodedokument utgitt i 2005 av Senter for statlig 

økonomistyring, SSØ (nå Direktoratet for økonomistyring, DFØ). 

- «Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk», utgitt i 2004/2005 av 

COSO/Norges Interne Revisorers Forening. 



 

5  
 

2 Metoder 

Følgende metoder er benyttet:  

 

- Dokumentgjennomgang 
Dokumenter tilsendt fra foretakene og innhentet fra foretaksgruppens websider er 
vurdert opp mot revisjonskriteriene og benyttet i forberedelse til intervjuer.  
 

- Intervjuer  
Det er gjennomført intervjuer med utvalgte nøkkelpersoner i foretaksledelse og stab 
ved alle foretakene. 

3 Observasjoner og vurderinger  

I dette kapitlet gjennomgås revisjonskriteriene ett for ett, med redegjørelse for 

internrevisjonens observasjoner og vurderinger. Kriteriet om at styringssystemene skal 

tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsettinger er flyttet frem i 

forhold til fremstillingen i kap. 1.5, hvor opplistingen følger kravet fra foretaksmøtet i 

2008. Dette gir en mer logisk fremdrift i omtalen av risikostyringsprosessen.  

3.1 Systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke 

avvik  

3.1.1 Observasjoner 

Internrevisjonen mener det er naturlig å vurdere dette kravet til å dreie seg om hvorvidt 

det er etablert tilfredsstillende felles retningslinjer, prosedyrer og rutiner for 

risikostyring i foretaksgruppen. 

 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i april 2009 «Retningslinjer for risikostyring i Helse 

Nord» (RL1602), og i mai samme år ble disse behandlet i foretaksmøter i samtlige 

foretak og vedtatt som gjeldende konsernbestemmelse for risikostyring. Retningslinjene 

bygger bl.a. på metodedokumentet ”Risikostyring i staten”, utgitt av Senter for statlig 

økonomistyring (nå Direktoratet for økonomistyring), som igjen er basert på det 

anerkjente internasjonale rammeverket COSO ERM (Enterprise Risk Management/ 

Helhetlig risikostyring). RL1602 kom i oppdatert versjon i januar 2015.  

 

Det fremgår av RL1602 at Helse Nord RHF årlig skal definere et antall overordnede 

styringsmål som skal følges særlig opp i løpet av året. Dette er ivaretatt ved at det i 

oppdragsdokumentene til de underliggende helseforetakene hvert år er definert 

overordnede mål (og ev. delmål) som skal benyttes i risikostyringen dette året. Målene 

for 2016 ble kommunisert i flere omganger og med noe ulikt innhold, bl.a. fordi man på 

et tidspunkt føyde til nye mål med utgangspunkt i de styringsmål som kom fra Helse- og 

omsorgsdepartementet.   



 

6  
 

3.1.2 Internrevisjonens vurderinger  

Internrevisjonen konstaterer at Helse Nord RHF har utarbeidet retningslinjer for 

risikostyring i foretaksgruppen som alle foretakene plikter å følge, og at disse 

retningslinjene er i samsvar med anerkjente rammeverk. Det konstateres videre at det 

årlig er definert felles styringsmål som skal benyttes i risikostyringen i foretaksgruppen. 

Gjennom dette har Helse Nord RHF etter internrevisjonens vurdering innfridd kravet 

om å etablere systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik i 

foretaksgruppen. 

3.2 Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold 

til virksomhetens målsettinger 

3.2.1 Observasjoner 

Internrevisjonen legger til grunn at HOD gjennom dette kravet vil sikre at målsettingene 

som velges ut til oppfølging i risikostyringsprosessen er vesentlige for foretaksgruppen. 

Dermed er det gjort en logisk og nødvendig avgrensning mot kravet som gjengis og 

behandles i neste kapittel (3.3), om å identifisere risikoer knyttet til disse målene. 

 

Målene som Helse Nord RHF har valgt ut for oppfølging i risikostyringsprosessen for 

2015 og 2016 er hentet fra foretaksgruppens langsiktige strategi- og måldokumenter. 

Det fremgår av RL1602 pkt. 3 at Sykehusapotek Nord og RHF-ets enheter kan gis andre 

hovedmål enn foretaksgruppen for øvrig, men internrevisjonen konstaterer at 

Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT har fått akkurat de samme målene som 

sykehusforetakene.  

 

I RL1602 stilles det krav om at ledelsen ved det enkelte foretak skal definere 

foretaksspesifikke mål for oppfølging i risikostyringsprosessen, i tillegg til målene som 

er valgt ut av Helse Nord RHF. Internrevisjonen konstaterer at flere av foretakene ikke 

har gjort dette.  

3.2.2 Internrevisjonens vurderinger  

Det er positivt og viktig at Helse Nord RHF tar utgangspunkt i foretaksgruppens strategi- 

og måldokumenter ved utvelgelse av mål til bruk i risikostyringsprosessen, slik RL1602 

også anbefaler. Internrevisjonen finner det imidlertid uheldig at det ikke er gitt 

særskilte, relevante mål i oppdragsdokumentene til Sykehusapotek Nord og Helse Nord 

IKT. Internrevisjonen konstaterer også at selv om flere av foretakene har fulgt 

retningslinjene og supplert fellesmålene med egne, foretaksspesifikke mål, så har ikke 

alle gjort det. Også dette er uheldige avvik fra kravene i RL1602.  
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3.3 Risikofaktorer som kan medvirke til at målene til det regionale 

helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke nås, skal 

identifiseres 

3.3.1 Observasjoner 

For å sikre at risikofaktorer knyttet til de utvalgte målene blir identifisert, stilles 

følgende krav i RL1602 (pkt 3): Hovedmål og/eller delmål skal risikovurderes i foretaket. I 

vurderingen av risiko benyttes skalaer for sannsynlighet og konsekvens, og risikoen plottes inn 

i en risikomatrise. Deretter vises til en matrise som anbefales benyttet (hentet fra 

Direktoratet for økonomistyring), og det påpekes at det kan være hensiktsmessig å gå veien 

om en definering av hvilke forhold som er viktigst for å sikre at målet nås, dvs. de kritiske 

suksessfaktorene (KSF-ene), og risikovurdere hvert av disse. 

 

I revisjonen har det fremkommet at mange av foretakene gjennomfører risikovurderingene 

med bruk av skala for sannsynlighet og konsekvens, jf. malen som anbefales i RL1602. Flere 

foretak gjennomfører imidlertid risikovurderingene på andre måter, basert på andre 

verktøy og annen metodikk. Noen benytter ikke skala for sannsynlighet og konsekvens. Det 

gjelder bl.a. Helse Nord IKT, som i perioden som omfattes av denne revisjonen i svært liten 

grad har lagt RL1602 til grunn for risikostyringsarbeidet. Enkelte foretak benytter KSF-er 

(kritiske suksessfaktorer) for å komme frem til endelig risiko for noen av målene.  

 

Internrevisjonen konstaterer også at det er stor variasjon i hvordan risikovurderingene 

gjennomføres i praksis. I enkelte foretak starter man på klinikknivå og sammenfatter på 

foretaksnivå, men det er mest vanlig at risikovurderingene bare utføres av foretakets 

ledergruppe eller deler av denne, gjerne med bistand fra stab. Bruk av fag- eller 

nøkkelpersoner fra organisasjonen for øvrig er i liten grad dokumentert, men det har 

fremkommet i intervjuer at flere foretak trekker inn slik kompetanse ved behov.  

 

Risikovurderingen for hele foretaksgruppen som foretas av Helse Nord RHF, gjøres av 

en arbeidsgruppe hvor også fagpersonell utenfor ledergruppen deltar. Det er imidlertid 

opplyst at dette skjer uten at de risikovurderingene som er gjort i de underliggende 

foretak legges til grunn. Etter det internrevisjonen er kjent med utføres det ikke 

selvstendig risikovurdering for RHF-ets egne aktiviteter, men det fremkom i enkelte 

intervjuer at man mener relevante risikoer knyttet til RHF-ets oppgaver inngår i 

vurderingen man gjør for hele foretaksgruppen.   

3.3.2 Internrevisjonens vurderinger  

Det gjøres mye grundig og faglig godt risikovurderingsarbeid i foretaksgruppen, opp 

mot målene som er valgt ut for bruk i den årlige risikostyringsprosessen. Det er 

imidlertid uheldig at flere av foretakene ikke gjør vurderingene i samsvar med RL1602, 

og heller ikke benytter skala for sannsynlighet og konsekvens. 

 

Det er Helse Nord RHFs ansvar å gjennomføre en sammenfattende risikovurdering av de 

utvalgte mål for foretaksgruppen som helhet. Etter internrevisjonens oppfatning viser 
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observasjonene som er beskrevet ovenfor at dette er en krevende oppgave som Helse 

Nord RHF til dels mangler nødvendig grunnlag for å gjennomføre på tilfredsstillende vis. 

Graden av etterlevelse av RL1602 varierer mye i foretaksgruppen, og det er store 

forskjeller i hvor mye foretakene gjør seg nytte av kunnskapen til helse- og fagpersonell 

utenfor ledergruppe og stab i denne prosessen. Det er også uheldig at foretakenes egne 

risikovurderinger ikke er innhentet og lagt til grunn når den sammenfattende 

vurderingen gjøres i Helse Nord RHF, selv om denne gjøres av kompetent personell med 

god kunnskap om de underliggende foretakenes aktivitet og utfordringer. Alt i alt mener 

internrevisjonen det må konkluderes med at det knytter seg ikke ubetydelig usikkerhet 

til resultatet av denne sammenfattende risikovurderingen. 

3.4 Korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere 

sannsynligheten for manglende måloppnåelse skal iverksettes 

3.4.1 Observasjoner 

Dette kriteriet dreier seg om hvordan man i foretaksgruppen tar beslutning om 

risikohåndtering, og hvordan håndteringen gjennomføres i form av ulike tiltak. RL1602 

gir følgende veiledning i hvordan foretaket, med utgangspunkt i de gjennomførte 

risikovurderinger, kommer frem til hvilke risikoer som må reduseres: Det må også tas 

stilling til hva som er et akseptabelt nivå for risikoen for ikke å nå den aktuelle målsettingen, 

altså hvilken risikotoleranse vi har på området. Deretter må det konkluderes på om den 

avdekkede risikoen ligger innenfor det nivået. Retningslinjene stiller så følgende krav:  

Risikovurderingen legges til grunn for beslutning om hvilke risikoer som må reduseres, og 

hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå dette. Effekten av tiltakene må vurderes i ettertid, 

for avklaring av om de har vært tilstrekkelige eller om det er behov for ytterligere tiltak.  

 

Det har fremkommet i intervjuene at foretakene legger de gjennomførte 

risikovurderingene til grunn for beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes, men 

det er i liten grad gitt uttrykk for at man har et bevisst forhold til nivået for 

risikotoleranse knyttet til de ulike målene. I de fleste foretakene fremsto det også som 

uklart om de vedtatte tiltak faktisk var blitt gjennomført, og man har i liten grad 

etterlevd kravet om vurdering av tiltakene i ettertid. Dokumentasjonen for denne delen 

av prosessen var generelt svak i hele foretaksgruppen, selv om det fra enkelte foretak 

ble fremlagt dokumentasjon for tiltak som er besluttet, med angivelse av 

tiltaksansvarlig.  

3.4.2 Internrevisjonens vurderinger  

Det er positivt at de risikovurderingene som blir gjennomført også legges til grunn for 

vurdering av behov for iverksetting av tiltak, men internrevisjonen mener en økt 

bevissthet rundt foretakenes risikotoleranse vil være nyttig her. Det vil bidra til at man 

klarere ser hvilke avdekkede risikoer som kan aksepteres, og hvilke som må søkes 

redusert eller fjernet fordi de ligger utenfor grensene for hva man kan akseptere. 
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Det er uheldig at flere av foretakene er usikre på, og ofte ikke kan dokumentere, i 

hvilken grad de vedtatte tiltakene faktisk er blitt iverksatt, og at det sjelden er 

gjennomført en vurdering i ettertid av om tiltakene har vært tilstrekkelige. Dette gjør det 

vanskelig for foretaket og andre å vite om foretakets risikovurderinger har blitt fulgt opp 

slik at risikoen for manglende måloppnåelse er redusert til akseptabelt nivå. 

3.5 Styringssystemene skal ha nødvendig ledelsesmessig forankring i 

hele organisasjonen 

3.5.1 Observasjoner  

For at den ledelsesmessige forankringen skal sies å være tilfredsstillende i hele 

organisasjonen har internrevisjonen lagt til grunn at ledelsen på flere nivåer i foretaket 

skal være involvert i risikostyringsarbeidet, og at toppledelsen må vise et synlig 

engasjement for risikostyring.  

 

I RL1602 er det eget punkt om ledelsens oppfølging av risiko, som inneholder krav om at 

både risikovurderingene og iverksetting av tiltak skal følges regelmessig opp i 

ledermøter i foretakene og i direktørmøter. I intervjuene har det fremkommet at 

risikovurdering og iverksetting av tiltak følges jevnlig opp i ledermøter o.l. i de fleste 

foretakene. Oppfølgingens innhold og omfang er imidlertid vanskelig å fastslå, da det 

også fremkom at det sjelden dokumenteres konkret hvilke mål og risikoer tiltakene 

gjelder. 

 

Internrevisjonen har etterspurt graden av synlig engasjement fra ledelsen i foretakene 

og fra RHF-et, knyttet til risikostyring. Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner på 

dette punkt ettersom vi i hovedsak har intervjuet ledere og stabspersonell med roller i 

risikostyringen, men det kan konstateres at det er variasjon her. Enkelte ledere vurderte 

risikostyringen som et sentralt og nyttig element i foretakets mål- og resultatstyring og 

hadde tatt oppfølging av tiltak inn i dialogavtaler, tavlemøter o.l., mens andre ledere har 

hatt mindre fokus på risikostyringen. Som påpekt i kap. 3.3.1 foran, har ikke alle foretak 

lagt RL1602 til grunn for risikostyringen, men det har fremkommet at alle nå i 2017 er i 

gang med å implementere disse retningslinjene. Ved enkelte foretak ble det gitt uttrykk 

for at man ikke opplevde engasjementet fra Helse Nord RHF som sterkt og tydelig, det 

ble bl.a. vist til at man sjelden fikk oppfølgingsspørsmål knyttet til den pålagte tertialvise 

rapporteringen. 

3.5.2 Internrevisjonens vurderinger  

Det er positivt at risikovurderinger og iverksetting av tiltak følges opp i ledermøter o.l. i 

de fleste foretakene. Internrevisjonen konstaterer likevel at det foreligger klare 

forbedringsmuligheter her, særlig for dokumentasjon av oppfølgingen. 

 

Internrevisjonen konstaterer videre at ledelsen ved flere foretak er, og blir oppfattet 

som, sterkt engasjerte pådrivere i arbeidet med risikostyring. Dette er etter 
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internrevisjonens vurdering helt avgjørende for at risikostyringen skal bli gjennomført 

på en god måte som et element i foretakets mål- og resultatstyring, i samsvar med 

RL1602 og kravet fra HOD. Ved andre foretak har ikke engasjement vært like sterkt. Det 

kan også stilles spørsmål ved om Helse Nord RHFs engasjement har vært tilstrekkelig, 

og om man har klart å formidle et inntrykk av slikt engasjement ut til foretakene. 

3.6 Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av 

tilstanden i helseforetaksgruppen med hensyn på 

risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å 

følge opp avvik. 

I tillegg til temaet «ledelsens gjennomgang», vil også den tertialvise rapporteringen som 

foretakene pålegges i RL1602 bli omtalt i dette kapitlet. 

3.6.1 Observasjoner  

a) Ledelsens gjennomgang: 

Styret i Helse Nord RHF har hvert år behandlet risikostyringen i foretaksgruppen i egen 

sak om «ledelsens gjennomgang av virksomheten». I saksdokumentet for 2015 er det 

gjort rede for ledelsens vurdering av risikoen for målene som er valgt ut for 

risikostyring, men uten angivelse av sannsynlighet og konsekvens. I styresaken med 

ledelsens gjennomgang for 2016 fremgår det hvordan risikoen er satt sammen av 

sannsynlighet og konsekvens, men her er det vanskeligere å se at de risikovurderte 

målene stemmer med de som er definert for bruk i risikostyringen dette året. Det antas 

bl.a. å ha sammenheng med observasjonen som er gjengitt i kap. 3.1.1 foran, om at 

målene for 2016 ble kommunisert i flere omganger og med noe ulikt innhold.  

 

Videre har det fremkommet i intervjuer at saksfremleggene er mer basert på den 

kunnskap og oversikt RHF-administrasjonen har om risikostyringen i foretaksgruppen, 

enn på vurderinger gjort i foretakenes egne «ledelsens gjennomgang», eventuelt andre 

konkrete innspill fra foretakene. 

 

Helse Nord RHF har videreført kravet om årlig gjennomgang i oppdragsdokumentene til 

de underliggende helseforetakene. Internrevisjonen konstaterer at foretakenes omtale 

av risikostyringen i styresakene om «ledelsens gjennomgang av internkontrollen» 

varierer mye i omfang og kvalitet. Også innholdsmessig er det sprik, fra gjennomgang av 

systemet med hovedvekt på kvalitet og miljø, til resultatredegjørelse for økonomi og 

pasientsikkerhet 

 

b) Tertialvis rapportering: 

RL1602 krever at foretaksstyrene i første tertial skal behandle administrasjonens 

risikovurdering av risikostyringsmålene, og at de i annet tertial skal behandle 

oppfølgingen av risikoer som er avdekket i første tertial. Dette gjelder også for Helse 

Nord RHF. Alle styrene, med unntak av styringsgruppen i HN IKT, har fått disse temaene 
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til behandling gjennom tertialrapportene. Internrevisjonen konstaterer imidlertid at 

omtalen i tertialrapportene varierer mye i kvalitet, og at det med få unntak sies lite om 

hvilke uakseptable risikoer som er identifisert eller hvilke tiltak som er iverksatt. Sakene 

begrenser seg ofte til opplysning om status i arbeidet, supplert med noe 

resultatrapportering.  

 

Styret i Helse Nord RHF har i tertialrapportene for 1. og 2. tertial fått kortfattet 

informasjon om hvor langt de underliggende foretakene har kommet i 

risikostyringsarbeidet, men det sies ikke noe om resultatet av de gjennomførte 

risikovurderinger (1. tertial) eller oppfølgingen av uakseptable risikoer (2. tertial). Det 

har fremkommet i intervjuer at informasjonen her ikke er basert på de underliggende 

foretakenes tertialrapporter. RHF-ets tertialrapporter inneholder ingen opplysninger 

om risikovurderinger eller oppfølging direkte mot RHF-et og dets enheter (som HN IKT 

og SKDE), og ingen sammenfattende oppsummering for foretaksgruppen. 

3.6.2 Internrevisjonens vurderinger  

a) Ledelsens gjennomgang: 

Internrevisjonen mener det foreligger muligheter for betydelig forbedring i 

informasjonen om risikostyring i styresakene om «ledelsens gjennomgang». Det antas 

hensiktsmessig at styret får en kort redegjørelse for risikostyringen i foretaksgruppen 

hvor det fremgår om definering av mål, gjennomføring av risikovurderinger, 

iverksetting og oppfølging av tiltak, rapportering til styret m.m. blir gjennomført i 

samsvar med vedtatte retningslinjer. Og det bør foreligge konkret og pålitelig 

informasjon fra de underliggende foretakene når oppsummeringen til RHF-styret 

utformes.   

 

b) Tertialvis rapportering: 

Etter internrevisjonens oppfatning er det et klart forbedringspotensial i informasjonen 

om risikostyring som gis RHF-styret i tertialrapportene for 1. og 2. tertial. I rapporten 

for 1. tertial kan det gis en kort og presis orientering om gjennomførte risikovurderinger 

og de viktigste konklusjoner fra disse, først og fremst avdekkede behov for 

risikoreduserende tiltak. Det er naturlig at det tas inn en konklusjon for foretaksgruppen 

som helhet, inklusive Helse Nord RHF. I rapporten for andre tertial er det naturlig å 

gjøre rede for hvordan risikoer avdekket i første tertial er fulgt opp, og hvordan 

risikobildet har endret seg. Tertialrapportene fra de underliggende foretakenes kan også 

bli bedre, og disse, utformet i samsvar med kravene i RL1602, bør inngå i grunnlaget for 

RHF-ets tertialrapporter. 

3.7 Redegjøre for styrets arbeid i årlig melding  

3.7.1 Observasjoner  

I årlig melding fra Helse Nord RHF for 2015 og 2016 er risikostyringsarbeidet ikke 

omtalt. Dette kan skyldes at risikostyring ikke lenger inngår som punkt i HODs mal for 
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årlig melding fra RHF-et. Etter det som er opplyst, har ikke departementet etterlyst slik 

redegjørelse. 

 

Det fremgår av RL 1602 at det skal redegjøres for foretakets arbeid med risikostyring i 

årlig melding. Internrevisjonen konstaterer at de fleste foretakene sier lite her om 

hvordan arbeidet med risikostyring har foregått, og i årlig melding for 2016 er det flere 

foretak som ikke omtaler risikostyring. Dette er oppgitt å ha sammenheng med at omtale 

av risikostyring ikke inngikk i malen for årlig melding 2016 som Helse Nord RHF sendte 

ut.  

3.7.2 Internrevisjonens vurderinger  

Det fremgår av foretaksprotokollen fra januar 2012 at Helse Nord RHF skal rapportere 

om arbeidet med risikostyring i årlig melding til HOD. Internrevisjonen konstaterer at 

dette kravet ikke er etterlevd de siste år. Det synes grunn til å avklare med HOD hvorvidt 

kravet om rapportering om risikostyring i årlig melding fortsatt står ved lag.  

 

Internrevisjonen mener også at det er brudd på kravet i RL1602, når rapporteringen av 

risikostyring i årlig melding fra de underliggende foretakene med få unntak er svært 

generell, og til dels mangler helt.  
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4 Konklusjon og anbefalinger 

4.1 Konklusjon 

Gjennom vedtak av regionale retningslinjer og definering av styringsmål til årlig 

oppfølging har Helse Nord RHF etablert et godt fundament for risikostyring i samsvar 

med kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er imidlertid svakheter og stor 

variasjon i hvordan retningslinjene etterleves i foretaksgruppen, og risikostyringen kan 

dermed ikke sies å foregå på en slik måte at risikoen for manglende måloppnåelse er 

innenfor akseptert nivå. 

4.2 Anbefalinger  

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

 

1. Iverksette tiltak for å sikre at alle foretakene legger Retningslinjer for risikostyring i 

Helse Nord (RL1602) til grunn for sitt risikostyringsarbeid. 

 

2. Iverksette tiltak for å harmonisere og forbedre kvaliteten på foretakenes etterlevelse 

av retningslinjenes sentrale krav.  

 

3. Iverksette rutiner som innebærer grundigere oppfølging av, og kontroll med, 

foretakenes risikostyringsarbeid, herunder vurdere behovet for styrking av 

tilgjengelig kompetanse på fagfeltet. 

 

4. Definere egne, foretaksspesifikke mål for den årlige risikostyringen i de foretakene 

som ikke er sykehusforetak. 

 

5. Vurdere behovet for endringer i gjeldende retningslinjer for risikostyring (RL1602), i 

samråd med de underliggende helseforetakene.  



 

Vedlegg 1 - Dokumentoversikt 

 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Felles dokumentasjon for foretaksgruppen:  

 Protokoller fra foretaksmøter i Helse Nord RHF med eiers overordnede 

styringsbudskap fra 2008 t.o.m. 2016 

 Oppdragsdokumenter 2015 og 2016 fra HOD til Helse Nord RHF 

 Oppdragsdokumenter 2015 og 2016 fra Helse Nord RHF til underliggende 

helseforetak 

 Brev fra Helse Nord RHF av 08.12.2014: Risikostyring 2015 i foretaksgruppen– 

overordnede mål 2015 

 Brev fra Helse Nord RHF av 29.01.2016: Risikostyring 2016 i foretaksgruppen– 

overordnede mål 2016 

 RL1602 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord, 29.06.2015 v.5 

 RL4632 Risikovurderingsverktøy, excel.  

 Styresak 148/2014 HN RHF: Risikostyring 2015 i foretaksgruppen – overordnede 

mål 

 Styresak 31/2009 HN RHF: Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord  

 

 

Dokumentasjon fra foretakene:  

Internrevisjonen har også innhentet og gjennomgått omfattende dokumentasjon fra de 

enkelte underliggende foretak, bl.a.: 

 

 Foretaksmøtesaker 2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord 

 Styresaker om risikostyring og ledelsens gjennomgang 

 Tertialrapporter 

 Årlig melding 

 Diverse prosedyrer, rutinebeskrivelser og policydokumenter  

 Dokumentasjon for risikovurderinger og tiltaksoppfølging  

 Referater fra ledermøter og oppfølgingsmøter  

 Dialogavtaler 

 

 

 

 

 

 


