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Innledning 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2009-2010 har internrevisjonen gjennomført 
revisjonsprosjektet ”Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i 
foretaksgruppen”. I denne saken legges den oppsummerende rapporten fra prosjektet frem for 
styret. 
 
Formålet med revisjonen var todelt: 
 
A) Å undersøke om formålet med innføring av kvalitetssystemet Docmap i foretaksgruppen 

er oppnådd, og om systemet benyttes som forutsatt på ulike nivå. 
 
B) Å undersøke om foretaksgruppens rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling 

samsvarer med Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og med interne 
bestemmelser. 

 
Bakgrunn/fakta 
Beslutningen om å gjennomføre et fellesprosjekt med sikte på å etablere felles, elektronisk 
kvalitetssystem for Helse Nord ble fattet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 12. 
desember 2002, jf. styresak 101-2002. Det elektroniske systemet Docmap ble valgt, og 
kjøpsavtale ble undertegnet i desember 2003.  
 
Så langt er det investert til sammen ca 3,5 mill kroner i systemet. Dette inkluderer kjøpesum 
og utgifter knyttet til videre utvikling av programvaren. I tillegg har prosjekt kvalitetssystem 
hatt årlige driftsutgifter, inkludert vedlikeholdskostnader, i størrelsesorden 2,2-2,5 mill 
kroner. Kostnadene til drift av systemet fordeles mellom Helse Nord RHF og HF-ene etter en 
gitt fordelingsnøkkel. 
 
Revisjonen er gjennomført i form av tre delprosjekter som omfatter Helse Nord RHF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. Det er utarbeidet en 
samlerapport: ”Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og 
avviksbehandling – oppsummering”, se vedlegg.  
 



 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i 

foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens kapittel 6.2 og 6.3 

blir fulgt opp innen utgangen av første halvår 2010, og orientere styret om status i første 
møte etter sommerferien. 

 
3. Styret ber adm. direktør treffe tiltak for å sikre at erfaringene fra dette revisjonsprosjektet 

også kommer til nytte i øvrige foretak, hvor tilsvarende svakheter kan tenkes å foreligge. 
 
 
Bodø, 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og 

avviksbehandling – oppsummering 
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1 SAMMENDRAG 

Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Helgelandssykehuset HF høsten 2009.  

Formålet med revisjonen var todelt: 

A) Å undersøke om formålet med innføring av Docmap i foretaksgruppen er oppnådd, og om 
systemet benyttes som forutsatt på ulike nivå. 

B) Å undersøke om foretaksgruppens rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer 
med Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og med interne bestemmelser. 

Sentrale observasjoner og vurderinger: 

• Formålet for bruk av Docmap er ikke vesentlig endret fra beslutning om anskaffelse. Formålet 
forstås imidlertid ikke likt av alle. 

• Gyldighetsområde for styrende dokumenter for hele foretaksgruppen er i Docmap definert som 
Helse Nord RHF. Dette samsvarer ikke med vanlig begrepsbruk i foretaksgruppen. 

• Eksisterende fellesdokumenter på overordnet nivå (region/HF) er i stor grad lagt inn i Docmap. På 
lavere nivå (avdelinger) er dette gjort i mer varierende grad. 

• Overordnede styrende dokumenter for foretaksgruppen er ikke underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring. Verken godkjenning eller vedlikehold blir ivaretatt på en måte som sikrer at 
tilgjengelige dokumenter er gyldige, oppdatert og finnes i bare én versjon. 

• Interne styrende dokumenter for Helse Nord RHF er ikke underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring og vedlikehold. Også ved HF-ene er deler av dokumentsamlingen mangelfullt 
vedlikeholdt. 

• Docmap brukes i varierende grad som oppslagsverk i helseforetakene. Prosedyrepermen 
foretrekkes i flere enheter til oppslag i egne prosedyrer. 

• Ikke alle enheter benytter avvikssystemet som forutsatt til internt forbedringsarbeid. Helse Nord 
RHF har ikke tatt denne modulen i bruk. 

• Flere påpekte at avviksmodulen har et krevende brukergrensesnitt. Ikke alle operasjoner som må 
utføres for å få meldingen registrert og sendt til riktig mottaker er selvforklarende i applikasjonen.  

Konklusjon: 
Docmap benyttes ikke som forutsatt ved alle enheter. Styrende dokumenter er lagt inn i Docmap, men 
dokumentsamlingen ivaretas ikke i alle enheter slik at den til enhver tid er oppdatert. 
Docmaps modul for avviksbehandling er ikke tatt i bruk ved Helse Nord RHF. Helseforetakene har tatt 
modulen i bruk, men ikke alle enheter benytter systemet til internt forbedringsarbeid. Helse Nords 
rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer ikke med Forskrift om internkontroll i sosial- 
og helsetjenesten. 
 
Anbefalinger: 
Basert på rapportens konklusjoner har Internrevisjonen gitt ni anbefalinger til Helse Nord RHF og til 
sammen sju anbefalinger til helseforetakene som var omfattet av revisjonen. 
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2 INNLEDNING 

Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av tre delprosjekter, rapportert som følger: 

Helse Nord RHF     - Internrevisjonsrapport nr. 04/09 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  - Internrevisjonsrapport nr. 05/09 
Helgelandssykehuset HF   - Internrevisjonsrapport nr. 06/09 
 
Revisjonen er utført ved gjennomgang av dokumenter, intervju og ulike tester/verifikasjoner. I samsvar 
med punkt 5.2 i Instruks for internrevisjonen ble rapportutkastene sendt revidert enhet for uttalelse og 
kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble skrevet. 

3 FORMÅL OG OMFANG 

3.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen var todelt: 

A) Å undersøke om formålet med innføring av Docmap i foretaksgruppen er oppnådd, og om 
systemet benyttes som forutsatt på ulike nivå. 
 

B) Å undersøke om foretaksgruppens rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer 
med Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og med interne bestemmelser. 

Følgende kriterier er lagt til grunn for vurderinger og konklusjoner: 

• FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 
§ 4 g) Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal utvikle, iverksette, 

kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. 

§ 5  Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på 
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen 
skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

• Styresak Helse Nord RHF 101-2002, 12.12.2002, Budsjett 2003 – Fellesprosjekter Helse Nord. 
Se nærmere beskrivelse i pkt. 3.2, Bakgrunn. 

• Oppdragsdokumenter 2005 - 2009 fra Helse Nord RHF. 
• Interne styringsdokumenter. 
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3.2 Bakgrunn 

Beslutningen om å gjennomføre et fellesprosjekt med sikte på å etablere felles, elektronisk 
kvalitetssystem for Helse Nord ble fattet av styret for Helse Nord RHF 12.12.2002, sak 101-2002. 

Formålet med å ta i bruk et elektronisk kvalitetssystem ble i saksgrunnlaget beskrevet slik: 

Kvalitetssystem beskriver den formelle organisasjonen med styrende dokument, struktur, prosesser, 
rapporter og avvikssystem. Det skal bidra til konsernbygging gjennom felles oppbygd kvalitetssystem. Det 
er pålagt med kvalitetssystem og vi ønsker å få på plass elektronisk informasjonssystem i alle 
helseforetak og alle avdelinger, særlig i de avdelingene som ikke har dette fra før.  

Hensikten med å ta i bruk et felles elektronisk informasjonssystem er todelt: 

• Å bidra til konsernbygging ved at man gjennom felles oppbygd kvalitetssystem kan kjenne seg igjen 
fra foretak til foretak og at man kan utveksle prosedyrer og gjennomføre forbedringsarbeid som 
kommer alle helseforetakene til gode. 

• Å få på plass elektronisk informasjonssystem i alle helseforetak og alle avdelinger, særlig i de 
avdelingene som ikke har dette fra før. Det er svært stor etterspørsel etter slikt system i daglig drift 
og til opplæring av nyansatte i våre prosedyrer og rutiner, samt til å få et effektivt system for 
avvikshåndtering. 
 

Fordelene ved å ta i bruk et elektronisk informasjonssystem for kvalitetsarbeid og avvikshåndtering 
fremgår av foranstående. Det er vanskelig å gi en økonomisk oversikt over fordeler ved et 
kvalitetssystem. Men fordelene kan illustreres ved at personell som bruker systemet, raskt og enkelt kan 
finne frem til nødvendige prosedyrer for å gjennomføre en kritisk oppgave, for eksempel en analyse som 
gjøres i få tilfelle ved en akutt hendelse. Vi får et enkelt, men systematisk opplegg for håndtering av avvik 
og kan derfor lettere rette opp og forebygge feil. 

Etter utarbeidelse av kravspesifikasjon og påfølgende anbudsprosess ble det elektroniske systemet 
Docmap valgt, og kjøpsavtale med ErgoGroup ble undertegnet 10.12.2003. 

3.3 Omfang og avgrensninger 

Gjennom undersøkelsene har revisjonen først og fremst hatt fokus på: 

• Er styrende dokumenter underlagt tilfredsstillende styring og kontroll? Herunder: oppbygging, 
godkjenningsrutiner, vedlikehold og oppdatering, versjonskontroll og tilgjengelighet. 

• Registreres avvik og oppfølging av disse på en måte som gjør at dette kan benyttes i 
forbedringsarbeid? Herunder: meldekultur, hvordan melding registreres, hvem behandler 
meldingene, gis det tilbakemelding, lukking av avvik. 

• Hvilke erfaringer har man med bruk av Docmap? Herunder: erfaringer med dokumentbehandling 
og avviksbehandling i Docmap, om Docmap benyttes aktivt som oppslagsverk, samt om/hvordan 
dette har bidratt til konsernbygging. 
 

Revisjonen har i dette prosjektet ikke sett på innholdet i internkontrollsystemet ut over rutiner for 
dokumentstyring og avviksregistrering/avviksbehandling. 
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4 METODER 

Tilsendt/framlagt dokumentasjon er gjennomgått.  

Det er gjennomført intervju med utvalgte ledere og ansatte.  

Følgende verifikasjoner/tester er utført: 

• For flere gyldighetsnivå i hvert HF/RHF er 20 dokumentbeskrivelser i Docmap gjennomgått for å 
undersøke samsvar med interne bestemmelser om godkjenning og vedlikehold.  

• Søk på Intranett på forhåndsbestemte søkeord for å undersøke om styrende dokumenter legges ut 
på Web utenfor Docmap. Følgende søkeord ble benyttet: ”håndbok”, ”strategi”, 
”organisasjonskart” og ”prosedyre”.  

• Gjennomgang av utvalgte Intranettområder for å undersøke om styrende dokumenter legges ut på 
Web utenfor Docmap.  

5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

5.1 Helse Nord RHFs systemansvar for Docmap 

Organisasjonsdirektør i Helse Nord RHF er definert som applikasjonseier/systemeier for Docmap. Dette 
er forstått som ansvarlig for budsjettering og oppfølging av at programvaren er tilgjengelig og utvikles i 
henhold til krav fra et kvalifisert bestillermiljø (Kvalitetsnettverket). Organisasjonsseksjonen ivaretar 
kontakt med leverandør og med Helse Nord IKT. Internrevisjonen gjorde følgende observasjoner 
vedrørende Helse Nord RHFs ivaretakelse av systemansvaret for Docmap:  

• Helse Nord RHF har etablert et rådgivende regionalt forvaltningsforum for Docmap som ledes av 
representant fra Organisasjonsseksjonen i forbindelse med ivaretakelse av 
applikasjonseieransvaret. 

• Applikasjonseierskapet er definert slik at dette ikke inkluderer beslutningsansvar vedrørende 
fastsetting av brukerdefinerte valg, strukturer, ulike kategorier og generelle retningslinjer for bruk 
av programvaren. Hvorvidt prinsipper for, og oppfølging av, tilgangsstyring inngår i det som i dag 
er applikasjonseiers ansvar er uklart. Disse oppgavene ivaretas av Kvalitetsnettverket.  

• Helse Nord RHF har for tiden ingen representant i Kvalitetsnettverket og benytter ikke dette 
nettverket for å få innspill innenfor nettverkets kompetanseområde. 

• Kvalitetsnettverkets representanter fra HF-ene opplever manglende forankring og interesse for 
Docmap fra Helse Nord RHF. 

• Gyldighetsområde for styrende dokumenter for hele foretaksgruppen er i Docmap definert som 
Helse Nord RHF. Dette samsvarer ikke med vanlig begrepsbruk i foretaksgruppen. 

• Helse Nord RHF har ingen ansatte som ivaretar systemoppgaver i Docmap. Noen få ansatte har 
imidlertid en viss erfaring med dokumentbehandling i Docmap. 

• Helse Nord RHF har ikke prioritert å etablere faglig ledelse i forhold til dokumentstyring og 
avviksbehandling (bruk av Docmaps moduler). 

• Overordnede styrende dokumenter for foretaksgruppen er ikke underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring. Verken godkjenning eller vedlikehold blir ivaretatt på en måte som sikrer at 
tilgjengelige dokumenter er gyldige, oppdatert og finnes i bare én versjon. 
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• Verken mandatet for Kvalitetsnettverket i Helse Nord eller for Regionalt forvaltningsforum for 
Docmap er tilgjengelig for andre enn nettverkets medlemmer. Det framkommer ikke når eller av 
hvem de er godkjent, og dokumentene er ikke lagt inn i Docmap. 

5.2 Styrende dokumenter 

5.2.1 Funksjoner som inngår i dokumentkontrollen 

Dokumentansvarlig, Utarbeider og Godkjenner er sentrale funksjoner som inngår i dokumentkontrollen. 
Funksjonene oppfattes nokså likt mellom helseforetakene, men er definert ved noe ulik ordlyd.  

Det ble observert ulik/uklar praksis i forbindelse med bytte av person i funksjoner tilknyttet det enkelte 
dokument. 
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5.2.2 Dokumentsamlinger i den enkelte enhet 

Revisjonen har omfattet styring av dokumentsamlinger med ulike gyldighetsområder: hele Helse Nord, 
det enkelte helseforetak og interne dokument i enheter på ulike nivå. Nedenfor finnes en sammenstilling 
av observasjoner innenfor sentrale undersøkelsesområder:  

Undersøkelsesområde Helse Nord RHF UNN HF Helgelandssykehuset HF 

I hvilken grad er 
eksisterende 
dokumenter lagt inn i 
Docmap? 

Styrende 
dokumenter er lagt 
inn i Docmap. 

HN IKT benytter 
ikke

Styrende dokumenter er i 
stor grad lagt inn i 
Docmap. 

 Docmap. 

Fellesdokumenter er i stor 
grad lagt inn i Docmap, i 
mindre/varierende grad på 
avdelingsnivå. 

Samsvarer opplysninger 
om godkjenning med 
interne bestemmelser? 

Nei. For 
dokumenter som 
gjelder hele 
foretaksgruppen 
var 11 av 20 
undersøkte ikke i 
samsvar med 
bestemmelser. 

Delvis. Dokumenter med 
gyldighetsområde UNN 
HF har ofte samme 
person som 
dokumentansvarlig og 
godkjenner. Dette ser ut 
til å være rådgivere, ikke 
formelle ledere. 

Ja. Ledere godkjenner selv 
dokumenter elektronisk i 
Docmap. 

 

Er det utpekt 
dokumentansvarlig for 
det enkelte dokument? 

Nei. Manglet, eller 
vedkommende var 
sluttet ved RHF. 

Ja Ja 

Vedlikeholdes 
dokumentene i 
Docmap? 

Nei Deler av 
dokumentsamlingen er 
mangelfullt vedlikeholdt. 
Internt krav om årlig 
dokumentrevisjon 
overholdes ikke. 

En stor andel av 
dokumentene inngår i 
HF-ets katastrofeplan. 
Disse er ikke oppdatert. 

Benyttes 
dokumentsamlingen i 
Docmap som 
oppslagsverk? 

Ikke undersøkt Docmap brukes aktivt 
som oppslagsverk for 
styrende dokumenter, 
men noen mener 
tilgjengeligheten ikke er 
god nok. 

Docmap brukes i liten grad 
som oppslagsverk i 
forbindelse med daglig, 
pasientrettet virksomhet. 
Prosedyrepermen 
foretrekkes. 

Samsvarer eventuelle 
papirversjoner av 
dokumentsamlingen 
med versjon i Docmap? 

Papirversjoner 
benyttes ikke. 

Varierende. Enkelte 
avdelinger har 
innarbeidede rutiner som 
sikrer samsvar. I andre 
tilfeller mangler 
systematikk på dette. 

Nei. Prosedyrer i perm er 
ikke erstattet med 
utskriftsversjon fra 
Docmap. 
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5.2.3 Distribusjon av styrende dokumenter utenfor Docmap 

Dersom det finnes flere versjoner av et dokument er det fare for manglende oppdatering ved endringer. 
For å ivareta versjonskontroll, er ønsket situasjon at styrende dokumenter gjøres tilgjengelig på intranett 
via link til Docmap. I revisjonsprosjektet er det gjennomført verifikasjoner/tester av om styrende 
dokumenter legges ut på intra-/internett utenfor Docmap. Undersøkelsene viste at: 

Helse Nord RHF UNN HF Helgelandssykehuset HF 

Det har i mange tilfeller blitt lagt 
ut dokumenter både i DocMap 
og som vedlegg på Intranett via 
CorePublish. 

Styrende dokumenter finnes 
også på intranett/internett 
utenom Docmap. 

Styrende dokumenter som 
omtales på intranett er i stor 
grad linket til Docmap. Det 
finnes likevel eksempler der slike 
dokumenter er lagt ut på web 
utenfor Docmap.  

 

5.3 Avviksbehandling 

Revisjonen har omfattet rutiner for avviksregistrering og dokumentasjon av avviksbehandling og har 
vært innrettet mot å undersøke om Docmap benyttes som forutsatt i dette arbeidet. 
Nedenfor finnes en sammenstilling av observasjoner innenfor sentrale undersøkelsesområder:  

Undersøkelsesområde Helse Nord RHF UNN HF Helgelandssykehuset HF 

Er Docmap tatt i bruk 
som internt system for 
avviksbehandling? 

Nei Ja, men ikke alle enheter 
benytter avvikssystemet 
som forutsatt til internt 
forbedringsarbeid. 

Ja, men ikke alle enheter 
benytter avvikssystemet 
som forutsatt til internt 
forbedringsarbeid. 

Benyttes andre 
meldeordninger 
parallelt med Docmap? 

Ingen etablerte 
meldeordinger. 

Ingen andre 
meldeordninger ble 
avdekket i revisjonen. 

Ja, en parallell 
meldeordning ble avdekket 
ved en avdeling. 

Melding via papirskjema 
benyttes i enkelte enheter. 

Blir meldinger fulgt opp 
og lukket via Docmap? 

Nei Ja Ja 

Annet Avvikshendelser 
dokumenteres ikke 
slik at disse kan 
benyttes i internt 
forbedringsarbeid. 

Det er store forskjeller i 
hvordan ulike profesjoner 
bruker avvikssystemet. 

Det er store forskjeller i 
hvordan ulike profesjoner 
bruker avvikssystemet. 
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5.4 Tekniske og systemmessige utfordringer 

Gjennom revisjonen har følgende tekniske eller systemmessige utfordringer blitt avdekket/belyst: 

• Det er et behov for å kunne gjøre hele eller deler av dokumentsamlingen synlig utenfor Helse 
Nords nettverk, for eksempel i forbindelse med samarbeid med andre aktører. Ettersom dette i 
dag ikke er mulig legges det i en del tilfeller ut kopi av Docmap-dokumenter på internett. 
 

• Informasjon om godkjenningsdato synliggjøres ikke på en standardisert måte. Ulike datoer kan 
framgå i /om det enkelte dokument. I Docmap finnes datoen ”Gyldig fra”. Dette ser ut til å bli 
praktisert som den dato dokumentet er godkjent/utgitt i Docmap. I utskriftsformatet finnes kun 
datoen ”Utarbeidet dato”. Denne datoen viser når pdf-fila i utskriftsformat ble generert. I mange 
tilfeller har dette skjedd tidligere enn ”gyldig fra”- dato. Internrevisjonen finner det naturlig at 
dato som oppgis i alle format er identisk, og at denne samsvarer med dato for reell godkjenning. 
 

• Internrevisjonen har fått opplyst at brukere med skriverettigheter kan redigere alle dokumenter 
som finnes i databasen. Flere fortalte om hendelser der de, som dokumentansvarlige, hadde 
oppdaget at personer de ikke visste hvem var hadde redigert i ”deres” dokumenter. Slike 
endringer ble avdekket og stoppet i arbeidsflyten fram mot godkjenning. Hvem som har tilgang til 
å skrive i det enkelte dokument bør styres. 
 

• Noen avdelinger (bl.a. medisinske laboratorieavdelinger) har behov for å kunne dokumentere at 
nye dokumenter/versjoner er lest av medarbeiderne. Dette kreves av enkelte tilsynsmyndigheter 
og i forbindelse med akkreditering. Til dette benyttes funksjonalitet i Docmap for varsling og 
kvittering. Disse funksjonene ser ut til å være lite testet før de er satt i produksjon. Brukerne 
opplever at dokumentasjonen blir borte, og at funksjonen ikke virker som forutsatt. 
 

• Flere påpekte at avviksmodulen har et krevende brukergrensesnitt. Avvik kan bli liggende i 
databasen uten å komme fram til riktig mottaker fordi det ikke er klart for alle at man må velge 
”Send til neste i arbeidsflyten” etter at meldingen er skrevet inn, ikke bare ”Lagre”. Enkelte 
avdelingsadministratorer meldte at mye tid går med til søk og oppretting av feil i databasen. 
Internrevisjonen er kjent med at dette er en problemstilling som allerede er tatt opp med 
leverandøren, og som man venter en bedre løsning i forhold til. 
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6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon i forhold til revisjonens formål 

Basert på de observasjoner som er gjort trekker Internrevisjonen følgende konklusjon i forhold til 
revisjonens formål: 

A) Vurderinger knyttet til hovedelementene i formålsformuleringene for Docmap: 

• Et kvalitetssystem med felles oppbygging: 
Målsettingen om å etablere et kvalitetssystem i regionen med felles oppbygging er uklart 
definert og kan forstås på flere måter. Så langt har man oppnådd en felles plattform i 
helseregionen for tilgjengeliggjøring av felles dokumenter, i tillegg til gjensidig tilgang til 
eksisterende dokumenter på ulike nivå.  

• Informasjon elektronisk, lett tilgjengelig for den enkelte ansatte: 
Informasjon i Docmap er elektronisk og publisert slik at den kan nås av ansatte i hele 
helseregionen. Likevel benytter flere enheter fortsatt permer som sitt primære oppslagsverk 
for enhetens prosedyrer.  

• Effektivt og systematisk opplegg for avviksbehandling: 
Enheter som benytter avvikssystemet hensiktsmessig har fått et effektivt og systematisk 
opplegg for avvikshåndtering via Docmap. Systemet benyttes imidlertid ikke ved alle enheter. 

• Konsernbygging/fellesskap: 
Det er potensial for større grad av samordning av prosedyrer og retningslinjer. Docmaps effekt i 
forhold til ”konsernbygging”, eller fellesskapsfølelse, vil øke dersom dette potensialet utnyttes. 
 

Konklusjon: 
Formålet med innføring av Docmap i foretaksgruppen er ikke oppnådd fullt ut. 
Programvaren benyttes ikke som forutsatt i alle enheter. 

B) Vurderinger av oppfyllelse av krav i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og 
interne bestemmelser: 
 
• Det finnes en omfattende dokumentasjon av internkontrollen i virksomheten, men det sikres 

ikke at dokumentasjonen til enhver tid er oppdatert i alle enheter. 
• Ikke alle enheter benytter avvikssystemet som grunnlag for internt forbedringsarbeid. 
 
Konklusjon: 
Rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer ikke i alle enheter med Forskrift om 
internkontroll i sosial- og helsetjenesten og med interne bestemmelser. 
 

6.2 Anbefalinger til helseforetakene 

Internrevisjonen har gitt følgende anbefalinger til ett eller begge helseforetak: 
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1. Fullføre implementeringen av Docmap og forsikre seg om at Docmap benyttes som forutsatt innen 
hele helseforetakets virksomhet, både for styrende dokumenter og for avviksbehandling (Begge). 

2. Etablere et system som sikrer at dersom kopi av styrende dokumenter i Docmap publiseres på 
internett er kopien underlagt tilfredsstillende dokumentstyringsrutiner (UNN HF). 

3. Fjerne unødvendige kopier og tidligere versjoner av styrende dokumenter på intranett og erstatte 
disse med lenker til Docmap der dette er aktuelt (Begge). 

4. Sørge for at papirversjoner samsvarer med versjoner i Docmap og er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring (Helgelandssykehuset HF). 

5. Oppdatere katastrofeplanen slik at denne samsvarer med dagens organisering og gjøre planen 
tilgjengelig via rød knapp i Docmap (Helgelandssykehuset HF). 

6. Sørge for at dokumentsamlinger som mangler oppdatering blir revidert, samt avklare om det 
generelle kravet om årlig dokumentrevisjon bør justeres (UNN HF). 

7. Vurdere dagens praksis og muligheter i programvaren i forbindelse med bytte av person i 
funksjoner tilknyttet det enkelte dokument. Dette for å etablere en felles praksis som sikrer at 
både kontinuitet i oppgaver/ansvar for det enkelte dokument og sporbarhet i forhold til 
dokumentbehandling ivaretas (Begge). 

6.3 Anbefalinger til Helse Nord RHF 

Internrevisjonen har i internrevisjonsrapport 04/09 anbefalt Helse Nord RHF å iverksette følgende tiltak: 

1. Definere formålet med og målsettinger for bruk av DocMap i internkontrollen tydelig, og sikre 
felles målbilde i forhold til dette i regionen. 

2. Ta et tydeligere og mer helhetlig ansvar som applikasjonseier for DocMap. Intern fordeling av 
ansvar og oppgaver i forhold til applikasjonens bruk, drift og utvikling bør gjennomgås med tanke 
på samordning. 

3. Gjennomgå mandatene til Kvalitetsnettverket i Helse Nord og til Regionalt forvaltningsforum for 
DocMap for å sikre at disse er i samsvar med behov og ansvarsfordeling. Mandatene bør 
godkjennes og underlegges dokumentstyring i DocMap. Helse Nord RHF må følge opp sin rolle i 
forhold til disse gruppene. 

4. Forsikre seg om at organisasjonsstrukturen i DocMap samsvarer med formelt riktige betegnelser 
på foretaksgruppens ulike enheter. Fellesdokumenter bør ha gyldighetsområde ”Helse Nord”. 

5. Sørge for at både overordnede styrende dokumenter for foretaksgruppen og interne styrende 
dokumenter i Helse Nord RHF er underlagt tilfredsstillende dokumentstyring og oppdateres 
kontinuerlig. 

6. Sikre at det alltid er utpekt minst en ansatt ved Helse Nord RHF som har systemrettigheter og 
nødvendig kompetanse i bruk av DocMap. 

7. Dokumentere avvikshendelser/uønskede hendelser, og hvilken oppfølging slike hendelser 
medfører, i DocMap, og benytte dette i internt forbedringsarbeid. 

8. Forsikre seg om at dokumentstyring og avviksbehandling blir tilfredsstillende ivaretatt i Helse Nord 
IKT, samt at avviksmeldinger som krever behandling både i Helse Nord IKT og andre enheter i 
foretaksgruppen har en hensiktsmessig arbeidsflyt. 

 
På bakgrunn av denne rapports pkt 5.4 gis dessuten følgende anbefaling: 
 
9. Helse Nord RHF bør, gjennom etablerte kanaler for forvaltning av Docmap, følge opp de tekniske/ 

systemmessige utfordringene som er avdekket i revisjonen. 
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