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Styresak 23-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember 2010 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 2. DESEMBER 2010 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 2. desember 2010 fra kl. 14:00 til 
kl. 15:15. Møtet var utsatt fra 23.11.2010. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Terje Olsen 

 
Forfall: 
 
 Kari B. Sandnes 
 
Fra internrevisjonen deltok: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

32/10: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 22.10.2010 
35/10: Status for oppfølging av tidligere revisjonsrapporter 
36/10: Revisjonsplan 2010-2011 – prioritering av gjenstående prosjekter 
37/10: Orientering fra internrevisjonen 
38/10: Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan 2011 
 
Sakene 33/10 (Samarbeid og dialog med ekstern revisor) og 34/10 (Internrevisjonens 
framtidige rolle og bemanning) ble utsatt til senere møte. 

 
 
SAK 32/10  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 22.10.2010 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
 
SAK 35/10  STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE 

REVISJONSRAPPORTER 
 
Oppdatert oversikt over rapporter fra internrevisjon og oppfølgingen av disse var sendt ut på 
forhånd. Internrevisjonen kommenterte kort de rapportene hvor oppfølging fortsatt pågår. 
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Revisjonskomiteen merket seg at fremdriften i Helse Nord RHFs oppfølging av 
Internrevisjonsrapport nr. 07/09 (Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling) synes 
å gå langsomt, og ba Internrevisjonen følge opp dette overfor RHF-et. 
 
For øvrig tok Revisjonskomiteen oversikten til orientering,  
 
En slik komplett oversikt skal heretter legges fram for komiteen én gang per år, i forkant av 
rullering av revisjonsplanen. I tillegg legges det en gang i året fram en enklere oversikt. 
 
 
SAK 36/10  REVISJONSPLAN 2010-2011 – PRIORITERING AV GJENSTÅENDE 

PROSJEKTER 
 
Revisjonskomiteen hadde i forkant av møtet fått en oversikt over gjenstående/aktuelle prosjekter, 
med Internrevisjonens oppsummering av risiko/utfordringer, relevante tiltak som IR er kjent med 
at foretakene har iverksatt eller planlagt, og betraktninger rundt prioritering av prosjektene. 
Notatet dannet grunnlag for Revisjonskomiteens vurdering av hvilke prosjekter som bør startes 
først. Internrevisjonen gjennomgikk oversikten, inkludert informasjon om mulig nasjonalt 
prosjekt om medisinsk kodepraksis etter initiativ fra Helsedirektoratet, og redegjorde for sine 
forslag til prioriteringer. 
 
Revisjonskomiteen vedtok at prosjekt nr.10, DRG-koding/ISF bør prioriteres ved oppstart av 
neste revisjonsprosjekt dersom dette lar seg gjennomføre som nasjonalt prosjekt. 
Revisjonskomiteen forutsetter at leder for internrevisjonen står inne for det endelige mandatet for 
prosjektet. 
 
I tillegg vedtok komiteen at internrevisjonen prioriterer oppstart av revisjonsplanens prosjekt nr. 
6, Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner. 

 
 
SAK 37/10 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

• Status for revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger. 
• Risikostyring. Det er invitert til to-dagers kurs i Helse Nord i januar. 
• Presentasjon av Internrevisjonen i HF-styrene. 
• Innlegg om risikostyring på Regionale HR-fagdager i november. 
• Arbeid i redaksjonskomiteen for fagtidsskriftet Internrevisoren. 
• Vedtatt prosedyre for administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapporter. 
• Forespørsel om innspill til revisjonsplan for Pasientreiser ANS. 
• Deltakelse i møte med Riksrevisjonen 12.11. Hovedtema: sykehusbygg. 
• Deltakelse i møte med Helsetilsynene i Nord-Norge 25.11. 
• Rapport fra Internrevisjonen i Helse Vest, november 2010, Kontraktsoppfølging av 

rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer. 
 
Revisjonskomiteen tok redegjørelser til orientering, og ba Internrevisjonen sette på dagsorden i 
RHF-et spørsmål om oppfølging og intern læring knyttet til internrevisjonsrapporten fra Helse 
Vest om leveranse av helsepersonellvikarer. 
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SAK 38/10 REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2011 
 
Utsendt forslag ble gjennomgått, og planen ble godkjent og vedtatt fremlagt for styret som 
referatsak.  
 
 
 
Bodø, 03.02.11 
 
 
 
________________   ________________   ________________   
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen Terje Olsen  
          Leder 
 
 
Sett: 
 
________________ 
   Kari B. Sandnes   
  



Finnmark SV  

 

Adm.direktør 

Styret i Helse Nord        15.2.11 

 

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Finnmark SV i Alta 6.2.11. Vi håper 
uttalelsen kan formidles til styremedlemmene i Helse Nord snarest mulig. 

BYGG NYTT SYKEHUS I KIRKENES NÅ 

I Helse Nord er det hittil kun Finnmark som ikke er tilgodesett med midler til nybygg eller 
renovering av sykehus. Det er derfor rimelig at det neste prosjektet i Helse Nord blir nytt sykehus i 
Kirkenes. 

Det er mange ting som taler for at nytt sykehus i Kirkenes må påbegynnes snarest mulig. 
Brannvesenet karakteriserte sykehuset i 2010 som en brannfelle. Ingen kan ta sjansen på at dette 
virkelig blir en realitet. Å oppdatere sykehuset til akseptabel brannsikkerhet vil innebære 
kostnader i 100 millionersklassen. Vi vet  at energisikkerheten ved sykehuset ikke er akseptabel. 
Her vil ytterligere milloner påløpe for oppdatering.  

Bygget slik det fremstår i dag er ikke slik at en kan oppnå nødvendig fleksibiltet ved drift. Dette 
innebærer blant annet at ressursene ikke kan utnyttes optimalt. Dette fører i sin tur til 
driftsulemper, og gjør at sykehuset må bruke mer penger på drift enn nødvendig. Dette beløper 
seg åpenbart til svært mange millioner hvert år. Det vil også være mye å tjene på et mer 
energivennlig bygg. 

Tilgjengeligheten til,  og innad i sykehuset tilfredsstiller ikke på noen måte de krav som 
myndighetene i dag stiller til universell utforming. 

Sør-Varanger og Øst-Finnmark er et område i sterk utvikling. Oppstart av Sydvaranger gruve , 
lettere passering av grensen mot Russland , økt turisme og handel  er noe som vil gi sykehuset nye 
utfordringer.  

Øst-Finnmarks befolkning og andre brukere av sykehuset kan ikke vente lengre på at noe skal 
gjøres. En god og sikker spesialisthelsetjeneste, som gjør at pasientene også kan føle seg trygge når 
de er innlagt må tas på alvor nå. 

Kravet  til Helse Nord er derfor oppstart av nybygg i Kirkenes senest i 2012. 

Finnmark SV 

Johnny Ingebrigtsen 

leder 
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