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Styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF 
 

 

Bakgrunn og hensikt 

Helse Nord RHF henvendte seg i brev av 27. april 2006 til Sosial- og helsedirektoratet for å få 

avklart om internkontrollkravet i § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten også omfatter 

de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet fastsatte i brev av 22. november 2007 at så er 

tilfelle. 

 

Hensikten i denne saken er å orientere styret om status for forbedring og videreutvikling av 

internkontrollen i Helse Nord RHF. Internrevisjonen i Helse Nord RHF utarbeidet et notat 

datert 3. januar 2011.  

 

Saken er behandlet i: 

 

 Ledermøte 25. januar 2011 

Bakgrunnsnotat er vedlegg 1 til denne sak. Følgende ble referatført:  

 

Internkontroll i RHF-et – konklusjon/oppsummering 

IMS innledet med bakgrunn i omdelt informasjon. Ledergruppen diskuterte saken. 

Følgende punkter kom bl.a. frem: Nordlandssykehuset HF’s arbeid bør legges til grunn 

som struktur for både RHF-et og HF-ene. AD ønsker følgende: 

 

 Punkt 1, 2 og 4 i notatet fra IMS/OL prioriteres i tiden fremover. 

 Punkt 3 og 5 tas i etterkant av oppryddingen og at strukturen er lagt. 

 Punkt 4 settes opp til neste ledermøte for avklaring av navn.     

  

I møtet ble det besluttet 2 arbeidsgrupper: 

1. Utarbeidelse av styrende dokument for internkontrollen (vedlegg 2 denne sak) 

2. Plan for opprydding og struktur i DocMap (utrykt vedlegg)                 

 

 Ledermøte 22. november 2011  

Gjennomgang av status for punktene i ovenfor nevnte sak: 

 

1. Styrende dokument for internkontroll i RHF. Utkast gjennomgått. Dokument er 

vedlegg 2 til denne sak. 

 

2. Struktur og rutiner i DocMap som skal sikre at kvalitetssystemet er løpende oppdatert. 

Fagavdelingen har utarbeidet rutinebeskrivelse som ble gjennomgått i ledermøte 25. 

oktober 2011  

 

4. Opprydding i DocMap - pågår 

 



3.   Ansvar og roller i HN-RHF ble satt på vent til 1, 2 og 4 var gjennomført. Dette punkt  

      blir ivaretatt i styrende dokument for internkontrollen nevnt i pkt 1.  

   

5. Avvikshåndtering: Eieravdeling og fagavdelingen utarbeider i fellesskap et forslag til 

prinsipper for avvikshåndtering.  

 

Videre arbeid: 

 

A. Det gjennomføres en intern workshop i løpet av januar 2012. Workshopen blir 

sammensatt av medarbeidere fra alle avdelinger og ulike roller i RHF-et. Formålet med 

denne er å gjennomføre risikokartlegging for RHF-et i tråd med styrende dokument i 

vedlegg 1.  

 

B. Adm. direktør etablerer faste kvartalsvise møter for ledelsens gjennomgang og oppfølging 

av handlingsplan knyttet til internkontrollen. 

 

C. Styrende dokument for avvikshåndtering utarbeides og innføres i RHF-et i løpet av første 

kvartal 2012. 

 

 

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

 

1. Styret tar informasjonen om forbedring og videreutvikling av internkontrollen i Helse 

Nord RHF til orientering. 

 

2. Styret ber om en ny redegjørelse for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF i 

løpet av 2. halvår 2012. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Trykte vedlegg: Bakgrunnsnotat til ledermøte 25. januar 2011 

   Styrende dokument for internkontrollen i Helse Nord RHF, utkast  

 

Utrykte vedlegg: Helsedirektoratets brev av 22. november 2007 om § 3 i lov om statlig  

   tilsyn i helsetjenesten 



Notat 

Til: Ledermøtet 25. januar 2011  
Fra:  Konst. fagdirektør Oddvar L og konst. eierdirektør Irene S 
Tema:  Ivaretakelse av internkontroll i Helse Nord RHF 
 
Bakgrunn: 
I tidligere ledermøte er det besluttet at fag- og eierdirektør i fellesskap skulle utarbeide et notat som 
omhandler hvordan internkontroll skal ivaretas i RHF. 
Som bakgrunn for dette notatet som vi nå legger frem er foruten diskusjon i ledermøtet: 

- Forskrifter som regulerer ansvar for internkontroll 
- Notat utarbeidet av internrevisor 3. januar 2011 
- Internrevisjonsrapporter som omhandler temaet 
- Notat utarbeidet av rådgiver kvalitet i fagavdelingen juni 2010 (notatene skulle fremlegges og 

godkjennes av ledermøtet, men uklart om dette ble gjort) - vedlagt 
o Notat – Helse Nord RHFs systemansvar for Docmap 
o Status oppfølging av rapport 07/2009 fra internrevisjon – Docmap 
o Mandat for kvalitetsnettverk i Helse Nord 
o Mandat for regionalt forvaltningsforum Docmap 

 
Sammendrag: 
Det foreslås at det arbeides parallelt med flere oppgaver, og at det nedsettes arbeidsgrupper på 
noen områder. Vi ser for oss følgende deloppgaver: 

1. Utarbeide dokument som beskriver samlet opplegg for internkontroll i Helse Nord 
2. Etablere hensiktsmessig struktur i Docmap og rutiner som sikrer at kvalitetssystemet løpende 

er vedlikeholdt/oppdatert 
3. Definere ansvar og roller i Helse Nord RHF (ansvar for forvaltning, innhold og oppfølging av at 

internkontroll er i samsvar med lover og regler og egne krav) 
4. Foreta opprydding i Docmap 
5. Avvikshåndtering 

 
Dette notatet omhandler internkontroll som helhet, samt hvordan en skal sikre dokumentasjon av 
dette i kvalitetssystemet Docmap. Notatet er avgrenset i fht tilsvarende problemstillinger knyttet til 
blant annet arkiv/saksbehandlingssystem Ephorte. 

  
1. Dokumentere internkontroll i Helse Nord 

Det må utarbeides et dokument som beskriver hvordan internkontroll i HN skal ivaretas på et 
overordnet nivå. Det bør samtidig vurderes om det skal utarbeides et overordnet dokument 
(konsernbestemmelse) på foretaksnivå a la som for risikostyring, og at dette er rammeverk for 
dokumentet for ivaretakelse av internkontroll i RHF-et. 
 
Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Erik SS og Ann Elisabeth R fra 
eieravdelingen og Namik fra fagavdelingen. I tillegg ønskes internrevisjonen som rådgiver inn i dette 
arbeidet. 
 
Notatet bør være kort (5-7 sider maksimum), overordnet, og inneholde nødvendige sentrale 
elementer som skal inngå i et internkontrollsystem.  COSO-rammeverket legges til grunn. 
 
Frist settes til 1. april, og det vurderes styrebehandling juni. 
Ledergruppen holdes orientert underveis, for å kunne komme med innspill til arbeidet.  
 
 



2. Etablere hensiktsmessig struktur i Docmap, og rutiner for bruk 
Oppbygging av/struktur i Docmap må utvikles og beskrives.  
Strukturen må være gjennomgående for foretaksgruppen, dvs ikke særegen struktur for RHF. 
Nødvendige rutiner må utarbeides og dokumenteres, herunder (ikke nødvendigvis utfyllende): 

- Beskrivelse av struktur/godkjenning 
- Rutine for godkjenning av dokumenter og for endringer i disse 
- Rutine for revisjon av dokumenter 

I tillegg bør det utarbeides forslag til hvordan en skal sikre at ansatte blir kjent med nye eller endrede 
dokumenter. 
 
Det foreslås at arbeidet ivaretar av Namik fra fagavdelingen og Kenneth fra eieravdelingen, og at 
internrevisjon er rådgiver i arbeidet. I tillegg anses det som hensiktsmessig at nødvendig kontakt med 
helseforetakene gjennomføres i arbeidet. 
 
Frist settes til 1. Mars for definering av struktur/oppbygging 
Frist settes til 1. April for utarbeiding av forslag til rutiner 
 
I tillegg er det nødvendig å fatte overordnet beslutning om at alle styrende dokumenter skal være i 
Docmap, og at dette er førende for arbeidet. 
 

3. Definere roller og ansvar i RHF 
Vedlagte notat som var ferdigstilt for behandling i ledermøtet juni 2010 definerer i hovedsak 
plassering og fordeling av ansvar for ivaretakelse av Docmap for hele foretaksgruppen. Den omtaler 
lite konkret ivaretakelse av internkontroll i RHF utover at systemeierskapet og forvalterrollen er lagt 
til eieravdelingen og ivaretas av Kenneth, og at fagavdelingen ved kvalitetsrådgiver er 
innholdsansvarlig og at den enkelte er ansvarlig for sine dokument.  
Overordnet ansvar for internkontroll er ikke definert. 
 

4. Opprydding i Docmap 
Det bør fastsettes at alle styrende dokumenter skal være tilgjengelig i Docmap.  
 
Innen 1. mars skal alle avdelinger og grupper ha gått gjennom innholdet og gjennomføre følgende 
aktiviteter: 

- Fjerne gamle/ugyldige dokumenter 
- Sikre at riktig utgave er lagt ut 
- Legge inn manglende dokument 
- Dersom dokumentasjon som burde lagt der ikke er utarbeidet, bør det minimum lages en 

liste over hva som mangler og må utarbeides 
- Riktig ansvarlig må legges inn  
- Riktig godkjenner må legges inn (avhengig av rutine for godkjenning av dokumenter, og må 

derfor gjennomgås etter at denne rutinen er fastlagt) 
- Gyldighetsdato må legges inn, og det må fremgå når dokumentet skal revideres 

 
Som støtte i dette arbeidet anser vi det som hensiktsmessig at det oppnevnes 2 personer som skal ta 
en gjennomgang med hver gruppe ifht hva som burde vært i Docmap på deres ansvarsområde. 
Vi har ikke identifisert disse, eller kapasitet til å gjennomføre dette. 
 

5. Avvikshåndtering  
Det må etableres rutine for melding av avvik og håndtering/oppfølging av meldte avvik. Herunder å 
definere hva som skal inngå av type avvik, og hva som skal meldes på andre måter (f eks systemfeil 
IKT). Vi har ikke rukket å gå nærmere inn på dette punktet nå, men anser at de andre punktene må 
på prioriteres først før en griper fatt i dette. 
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1. Forord 

I god virksomhetsstyring er internkontroll et sentralt element. Gjort riktig bidrar 

internkontrollen til at Helse Nord RHF oppnår kvalitet i det samlede helsetjenestetilbudet i 

regionen, trygghet for at vi ivaretar verdiene vi er satt til å forvalte til samfunnets beste og 

respekt for måten vi utøver rollen vi er tildelt.   

Dette dokumentet omhandler hvordan intern kontroll i Helse Nord RHF ivaretas på 

overordnet nivå, ansvarsforhold og fora for operativ gjennomføring.  

Dokumentet retter seg til styret og ledere, men også den enkelte medarbeider.  Hver og en 

representerer det viktigste leddet i kjeden som til sammen utgjør Helse Nord RHF. Skal RHF 

lykkes, er alles bidrag i internkontrollarbeidet like viktig, uansett organisatorisk plassering.  

 

2. Helse Nord RHFs roller – oppgaver og mål  
 

Spesialisthelsetjenesten i Norge er et statlig ansvar, som de regionale helseforetak er etablert 

for å ivareta på dens vegne.  I samsvar med helseforetakslovens formål og eiers nærmere 

retningslinjer (bl a gjennom Helse – og omsorgsdepartementets årlige oppdragsdokument og 

eierstyringskrav), er Helse Nord RHF s overordnede oppdrag å planlegge og organisere 

spesialisthelsetjenesten og legge til rette for forskning og undervisning.    

 

Som forvalter av offentlige midler er Helse Nord RHF definert som offentlig virksomhet. Ved 

siden av vår primære målsetting om å sørge for spesialisthelsetjenester til regionens 

befolkning, medfører statusen som offentlig virksomhet at vi for å sikre vår legitimitet, også  

må ivareta målsettinger, som gjelder for offentlige virksomheter generelt. Enten vi planlegger 

tjenestetilbud, utøver eierstyring, forbereder beslutningsgrunnlag for styret, inngår avtaler, 

fatter vedtak i saker som vedrører enkeltpasienter etc, må vi f eks sikre at vi opptrer i samsvar 

med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper. Beslutningsgrunnlagene må være 

forsvarlige og ikke basert på usaklige eller utenforliggende hensyn, virksomheten vår skal 

være åpen, gjennomsiktig og forutsigbar, enkelpersoners rettsikkerhetsgarantier skal ivaretas, 

vi skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved anskaffelser og vi skal ha allmennhetens 

tillit for å nevne noen.   

3. Overordnede mål for internkontroll i Helse Nord RHF  

 
Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et internkontrollsystem jf lov om statlig 

tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd.  Også andre relevante lover/forskrifter 

bl.a. arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.  

Internkontroll kan defineres å være de systematiske aktiviteter virksomheten på alle nivå 

iverksetter, for kontinuerlig overvåkning av risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på 
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måloppnåelsen, og oppfølging av korrigerende tiltak som skal redusere sannsynligheten for at 

risikofaktorene inntreffer. 

Overordnet mål for internkontrollen i RHF er derfor å etablere et system og en struktur som 

sikrer at faktorer som medfører risiko for at vi ikke når våre overordnede mål avdekkes, at det 

iverksettes risikoreduserende tiltak, og at det etableres et system både for avviksrapportering 

og styrets oppfølging.     

4. Ansvar for intern styring og kontroll i Helse Nord RHF  
 

Organisasjonskart 

 

 

4.1   Styret  

Ansvaret for internkontroll ligger hos virksomhetens øverste ledelse. I regionalt helseforetak 

er øverste ledelse styret, som etter helseforetakslovens § 28 er ansvarlig for en tilfredsstillende 

organisering av foretakets samlede virksomhet. Styrets ansvar er herunder gjentatt i 

foretaksprotokoll av 26.01.11, pkt 6.5. Som øverste ledelse har styret overordnet 

instruksjonsmyndighet og beslutter ressursfordeling på overordnet nivå. 

Styret kan ikke delegere seg bort fra eget ansvar. Ivaretakelsen av kontrollansvaret stiller 

derfor krav til hvordan styret holder seg orientert om internkontrollarbeidet, gjør en forsvarlig 

vurdering av om internkontrollen er dekkende for aktiviteten som utøves, og at 

hensiktsmessige planer for tiltak er utarbeidet, iverksatt og fulgt opp.     

Dersom uheldige avvik, eller straffbare og/eller erstatningsbetingede hendelser inntrer, vil  

vurderingen av om styret skal holdes ansvarlig avhenge nettopp av at om styret har sørget for 

forsvarlig oppfølging av internkontrollen, og gitt de instrukser og pålegg som vurderingen av 

internkontrollen eventuelt har foranlediget.    

Styret 

Administrerende 
direktør 

Eierdirektør 

Grupper 

Fagdirektør 

Grupper 

Internrevisjonen 
Administrasjonss

eksjonen 

Kommunikasjons
seksjonen 

Direktør 

Revisjonskomite 



5 
 

4.2 Administrerende direktør 
Administrerende direktørs myndighet er regulert i helseforetakslovens kapittel 8 og i instruks 

gitt av foretakets styre (Link til Docmap). Administrerende direktør forestår den daglige 

ledelsen av foretaket i samsvar med de retningslinjer og pålegg som styret gir, og er den som i 

praksis er ansvarlig for å etablere en tilfredsstillende intern styring og kontroll, tilpasset 

virksomhetens ulike sider. 

 

Administrerende direktør kan delegere myndighet til å gjennomføre internkontrollaktiviteter 

på de enkelte fagområder til fagansvarlige ledere, men kan på samme måte som styret, ikke 

fraskrive seg ansvaret. Også for administrerende direktør vil det avgjørende for ivaretakelse 

av eget ansvar være oppfølgingen av internkontrollen som utøves i linjen, og påse at den er 

dekkende for virksomheten som helhet, at nødvendige og hensiktsmessige tiltak er iverksatt, 

og at prioriteringen mellom tiltak er i samsvar med risikobildet.   

 

Administrerende direktør er ansvarlig for å godkjenne overordnede prosedyrer, for at det 

avsettes resussurser til internkontrollarbeidet samt for ledelsens gjennomgang av 

internkontrollen.  

 

4.3        Ledernivået 

Den operative prosessen med å identifisere risikofaktorer, etablere/iverksette egnede tiltak for 

å redusere risiko samt systematisk oppfølging av at tiltakene virker etter sin hensikt, utøves av 

de ansvarlige for de enkelte fagområder, hhv direktør fagavdeling, direktør eieravdeling, leder 

administrasjonsseksjonen og direktør informasjonsseksjonen (direktørnivået). Direktørnivået 

er ansvarlig for, og har formell instruksjons- og beslutningsmyndighet for 

avdelingen/seksjonen som helhet. Direktørnivået med sitt ansvarsområde og personalansvar 

har de nødvendige fullmakter til å sette av ressurser til internkontrollarbeidet og skal 

gjennomføre risikovurderinger, utarbeide prosedyrer/iverksette tiltak mv i egen 

avdeling/seksjon.   

Hvordan den enkelte direktør/leder operativt gjennomfører risikovurderinger i egen 

avdeling/enhet besluttes av denne, men for å sikre at hele bredden i aktiviteten ivaretas, må 

faggruppeledere og stabsfunksjoner involveres.   

 

4.4       Kvartalsvis forum for ledelsens gjennomgang  

For å sikre at hele virksomhetens aktiviteter dekkes og at det til enhver tid prioriteres riktig 

mellom ulike områder, skal internkontrollarbeidet i bredt gjennomgås kvartalsvis i ”forum for 

ledelsens gjennomgang”, hvor ansvarlige ledere og øvrige medarbeidere som måtte utpekes 

skal delta.  

Gjennomgangen og resultatene av denne skal dokumenteres, legges frem for  administrerende 

direktør, og behandles i ledermøter kvartalsvis. Oppsummering av status for internkontroll i 

RHF behandles som styresak minimum 1 gang pr år. 
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4.5        Revisjonskomiteen 

Revisjonskomitéen er et underutvalg av RHFets styre, med formål å styrke styrets fokus på 

virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.  

Komiteen arbeider etter instruks vedtatt av styret (Link til Docmap), og skal bl.a. føre tilsyn 

med at det er etablert risikostyring og internkontroll tilpasset risikoen i foretaksgruppen.  

Revisjonskomiteen utfører normalt sine oppgaver med bistand fra Helse Nord RHFs 

internrevisjon, men kan også innhente ekstern bistand.  

 

4.6        Internrevisjonen 

Helse Nord RHF har etablert en internrevisjonsfunksjon, som på styrets vegne skal overvåke 

og bidra til forbedringer, herunder å se etter at risikostyring og internkontroll er tilpasset 

risiko og bidrar til å sikre målene som fremgår av instruksen (Link til Docmap).    

Internrevisjonen er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon innenfor sitt 

kompetanseområde. Internrevisjonen kan gi administrerende direktør råd om etablering og 

gjennomføring av intern kontroll i Helse Nord RHF, og utføre revisjonshandlinger for å 

kontrollere om det er etablert tilfredsstillende intern styring og kontroll som fungerer i 

praksis. 

  

4.7         Organisasjonen for øvrig  

Ansatte på alle nivå i Helse Nord RHF har et ansvar knyttet til intern kontroll. Ansvaret  

varierer i art og omfang avhengig av den enkeltes stilling men omfatter uansett ansvar for å 

tilegne seg kunnskap om virksomhetens karakter, egen rolle, kompetansebygging innenfor 

eget arbeidsområde, kunnskapsspredning og initiativ til forbedringer i etablerte rutiner.   

 

5. Intern styring og kontroll - metodikk 

 

5.1 Rammeverk for intern kontroll i Helse Nord RHF 
Helse Nords opplegg for intern styring og kontroll i foretaksgruppen er basert på COSO

1
-

rammeverket. Rammeverket kan fremstilles som en kube, se fig. 1. For å sikre at Helse Nord 

RHF når sine mål må vi i samsvar med COSO – rammeverket behandle minst to tema:  

 Målene foretaket er opptatt av å nå (dimensjon 1), og  

 virkemidlene (dimensjon 2) vi bruker for å sikre at aktivitetene i foretakets 

enheter/funksjoner/prosjekter (dimensjon 3) understøtter at målene realiseres.    

                                                           
1
 COSO står for ” Committee of sponsoring organisations of the Treadway Commission”. 



7 
 

  

 

 

 

Fig. 1: Internkontroll-kuben (COSO) 

5.2 Dimensjon 1 – målene våre  

De overordnede målene deles i et internkontrollperspektiv gjerne inn i tre kategorier (se fig. 

1):  

– målrettet og kostnadseffektiv drift  

– pålitelig rapportering av økonomiske og ikke-økonomiske data  

– etterlevelse av gjeldende lover og regler (compliance – å opptre i samsvar med)  

Enkelte mål kan naturlig plasseres i flere kategorier og modellen kan tilpasses, f eks ved å ha 

omdømme som egen kategori. Det vesentligste er at målene er identifisert.   

5.2.1 Drift (driftsrelaterte mål): 

Dette er mål relatert til at vi driver med det vi skal drive med og at dette gjøres økonomisk 

fornuftig, dvs målrettet og effektiv bruk av foretakets ressurser. Kvalitetsmål hører også 

hjemme i denne kategorien, f eks at det skal legges til rette for spesielle behov for samisk 

talende.  

 

5.2.2 Rapportering (rapporteringsrelaterte mål): 

Dette er mål som gjelder pålitelighet i foretakets rapportering til interne og eksterne mottakere 

av så vel ikke-økonomiske data som økonomiske data/regnskapsdata.   

 

5.2.3 Etterlevelsesrelaterte mål - Compliance: 

Etterlevelsesrelaterte mål eller mer dekkende, compliance eller drive i samsvar med,  ivaretar 

gjerne formål som understøtter hensiktsmessig drift eller rapportering og kan ofte plasseres i 

flere kategorier. Her ligger mål/krav til hvordan vi innretter virksomheten og våre aktiviteter, 

MÅLSETTING 

ENHETER/ 

AKTIVITETER 

INTERNKONTROLL-

KOMPONENTER 
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som følger av lover, forskrifter og andre regler for eksempel at vår virksomhet skal drives i 

samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper.   

5.3 Internkontrollkomponentene / virkemidlene   
COSO-rammeverket angir fem ulike komponenter eller virkemidler som skal understøtte 

måloppnåelsen, jf. fig. 1 foran:  

 

5.3.1 Internt miljø 

Styrets engasjement og signaler samt ledelsens holdninger og opptreden (”tone at the top”) er 

alltid avgjørende for hvilken organisasjonskultur en har. Ledelsesfilosofi og holdning til 

risiko, fordeling av ansvar og myndighet, personalpolitikk, integritet og etiske verdier og 

holdning til/satsing på kompetanse er sentrale elementer som avgjør kvaliteten på det interne 

miljø. 

 

5.3.2 Risikovurdering/risikoanalyse 

Risikovurderingen er grunnleggende i arbeidet mot god intern styring og kontroll. Gjennom 

denne identifiseres og analyseres faktorer som kan være av mer eller mindre kritisk betydning 

for måloppnåelsen, slik at en deretter kan ta stilling til og prioritere risikoreduserende tiltak.   

 

Identifisering av risiko 

Risiko kan skyldes både interne og eksterne forhold. Interne forhold kan f.eks. være 

manglende kompetanse, ressurs – eller rekrutteringsutfordringer, manglende planlegging, 

uhensiktsmessig organisering, endringer i prosesser og mye mer. Eksterne forhold kan være 

lovendringer, teknologiske nyvinninger, hendelser knyttet til natur og miljø, politiske 

strømninger, markedsforhold, endrede økonomiske rammer m.m.  

Risikoanalysen skal ta utgangspunkt i målsettinger for virksomheten. Målsettingene kan f eks 

vurderes i ulike perspektiv: 

- Vår evne og kapasitet til å fylle ”sørge-for”-rollen innenfor den faglige utviklingen i Helse 

Nord 

- Vår evne og kapasitet til å fylle ”sørge-for”-rollen innenfor eieransvaret i Helse Nord 

- Vår evne og kapasitet til å opprettholde et høyt faglig nivå innenfor RHF-ets indre liv 

- Risiko knyttet til kjerneverdier som kvalitet, trygghet, respekt – rolleforståelse og 

etterlevelse 

- Omdømme 

- Politiske styringssignaler 

- Andre 

 

Når risikoforhold er identifisert, analyseres disse ut fra to kriterier; sannsynlighet for at 

risikoen inntreffer og konsekvens for måloppnåelsen dersom så skjer. Vurderingene settes inn 

i en matrise med fem nivå for begge kriteriene, som viser den samlede risikoen. Se fig. 2. En 

score på fem både for sannsynlighet og konsekvens tilsier at det er svært stor sannsynlighet 

for at risikoen vil inntreffe og at dette vil være svært kritisk for måloppnåelsen. En risiko som 
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scorer én på begge kriterier antas å være helt uvesentlig.  

 Fig. 2: Risikomatrise 
 

Risikomatrisen legges til grunn for en beslutning om dette er en risiko vi kan leve med, eller 

om vi bør/må iverksette tiltak for å redusere/eliminere risikoen.   

5.3.3. Risikohåndtering (tiltak/kontrollaktiviteter) 

På grunnlag av risikoanalysen vurderes og besluttes hvilken type tiltak som skal iverksettes, 

hva disse konkret skal bestå i og hvem som har ansvaret for å iverksette tiltakene.  Aktuelle 

tiltak kan ofte være effektive i forhold til flere risikoforhold. Sammenhengen ivaretas 

gjennom forum for ledelsens kvartalsvise gjennomgang.  

 

Tiltak kan være av ulik art, f.eks. arbeidsdeling, rutiner for godkjenning av handlinger, fysiske 

kontroller/tellekontroller, analyser av ulikt slag og på ulike nivå, automatiske kontroller i 

datasystemer osv. Ofte kan det være mest effektivt å velge tiltak som innebærer forbedring av 

det interne miljø (styrings- og kontrollmiljøet). F.eks. gjennom kompetanseheving, 

organisasjonsmessige endringer (som f eks endring i ansvars- og fullmaktsstruktur), 

arbeidsdeling, økt fokus på etikk/etiske retningslinjer, treffe personalpolitiske tiltak o.l. 

5.3.4 Informasjon og kommunikasjon 

Relevant informasjon skal identifiseres, fanges opp og kommuniseres til rett tid, på riktig 

detaljeringsnivå og til riktig mottaker. Dette er nødvendig på alle nivåer i foretaket for å 

identifisere, vurdere og håndtere risiko og styre foretaket mot måloppnåelse.  

 

Det er etablert mange arenaer for å sikre informasjonsflyt/kommunikasjon i Helse Nord RHF 

og som et element i internkontroll arbeidet er det viktig at den ansvarlige for fagområdet og 

aktiviteten som utføres der, vurderer risikoen og hensiktsmessigheten av hvilke arenaer 

informasjonen formidles.   

5.3.5 Oppfølging 
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Oppfølging kan foregå enten som løpende aktiviteter eller som frittstående evalueringer utført 

f eks som egenevaluering av den/de som er ansvarlig for enheten/funksjonen, eventuelt en 

kombinasjon av disse. Formålet er å avdekke hvor effektivt systemet er over tid og/eller om 

korrigerende internkontrolltiltak må iverksettes.  Gjennom å bygge handlingene inn i de 

normale, gjentakende driftsaktiviteter oppnås en effektiv oppfølging som gir grunnlag for å 

reagere umiddelbart. 

 

Den løpende oppfølgingen utføres av ledere på ulike nivå, og kan f.eks. bestå i gjennomgang 

og analyse av driftsrapporter, sammenligning av interne data med data fra eksterne kilder, 

oppfølging av rapporter fra tilsynsmyndigheter, revisorer m.fl., og vurdering av informasjon 

mottatt i samtaler med medarbeidere.  

For å sikre et samlet fokus på internkontrollarbeidet, vil oppfølgingen bl.a. gjennomføres 

jevnlig i ledergruppene.  

 

6. Dokumentasjon og rapportering av intern kontroll  

 

6.1 Dokumentasjon 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 

av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Informasjon om sentrale forhold 

ved RHF-ets organisasjon og oppgaveløsning skal være tilgjengelig for alle medarbeidere. 

Det skal klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

Ledelsen avgjør videre hva som skal dokumenteres etter en vurdering av bl.a. følgende: 

 Nyansatte bør ha enkel tilgang til nyttig/viktig informasjon. 

 Arbeidsoppgaver som utføres sjeldent og hvor få personer i RHF-et har nødvendig 

kompetanse/erfaring bør dokumenteres. 

 Oppgaver/prosesser som bør løses eller organiseres på en bestemt måte av hensyn 

til måloppnåelse bør dokumenteres. 

 Opplysninger/data som er nødvendig for å kunne vurdere effekt av prosesser og 

tiltak bør dokumenteres. 

Dokumentasjonen skal være under kontroll, og oppdatert og tilgjengelig til enhver tid. Alle 

styrende dokumenter som inngår i Helse Nord RHFs internkontrollsystem legges inn i 

dokumentstyringsverktøyet Docmap. Se prosedyre PR xxx ”Dokumentstyring i Helse Nord 

RHF” (Link til Docmap) 

 

Resultatdokumentasjon, som f.eks dokumentasjon fra gjennomført risikovurdering/analyse, 

avviksbehandling og fra ledelsens gjennomgang av virksomheten, skal arkiveres i Ephorte. 

6.2 Rapportering om intern styring og kontroll 
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Presis og rett-tidig rapportering av status knyttet til intern kontroll er viktig for å sikre 

tilfredsstillende styring og måloppnåelse i Helse Nord RHF. Administrerende direktør 

orienterer regelmessig styret om risikostyring og intern kontroll i foretaksgruppen, bl.a. i 

tertialrapporter, i sak om årlig melding og i sak om ledelsens gjennomgang i kvartalsvis 

forum.  

 

I årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet rapporteres det om styrets arbeid med 

tilstanden i foretaksgruppen angående risikovurdering, oppfølging av internkontroll og tiltak 

for å følge opp avvik, jf. krav om dette i foretaksmøter. Departementet mottar også 

tertialrapportene etter behandling i RHF-styret.  

 

Administrasjonens rapportering til styret og den videre rapportering til departementet omfatter 

hele foretaksgruppen, ikke bare RHF-et. God rapportering fra de underliggende 

helseforetakene til RHF-et, i samsvar med gitte føringer, er derfor avgjørende. Rapporteringen 

fra HF-ene omtales ikke nærmere her. 

  


