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Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har, i samarbeid med internrevisjonene i de tre 
andre helseregionene og i Pasientreiser ANS, gjennomført en revisjon av tverrgående 
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS.  
 
Revisjonens formål har vært å kartlegge og vurdere i hvilken grad det er god styring og 
kontroll i de sentrale, tverrgående arbeidsprosesser mellom helseforetakene og 
Pasientreiser ANS. Revisjonen har omfattet fire områder/prosesser: reiser uten 
rekvisisjon (enkeltoppgjør), reiser med rekvisisjon (direkteoppgjør), rapportering og 
oppfølging av statistikk- og styringsdata, og samhandlingen mellom de involverte 
aktører.  
 
De reviderte områder/prosesser er viktige for Helse Nords arbeid med å oppnå sine 
strategiske målsettinger, først og fremst innenfor fokusområdene Tilgjengelighet, 
Informasjonsteknologi/telemedisin og Effektivitet/ressursutnyttelse. 
 
I Helse Nord har revisjonen omfattet alle fire sykehusforetak og Helse Nord RHF. 
Rapporten, Internrevisjonsrapport 1/2013, er tidligere oversendt alle helseforetakene. 
I denne saken legges rapporten frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger 
Rapporten beskriver funn, vurderinger og anbefalinger fra den landsomfattende 
revisjonen i alle fire helseregionene og i Pasientreiser ANS. I vedlegg til rapporten 
presiseres og omtales forhold som særskilt gjelder ett eller flere av helseforetakene i 
Helse Nord.  
 
Konklusjonene og anbefalingene i rapporten er felles for alle reviderte enheter. 
Internrevisjonen konstaterer at det er etablert god intern styring og kontroll innenfor 
flere vesentlige deler av alle de reviderte prosesser, men at den interne styring og 
kontroll ikke er tilfredsstillende på følgende områder: 
− tilgangskontrolløsningen i saksbehandlingssystemet NISSY (direkteoppgjør) 
− rutiner, verktøy og praksis for kontroll med direkteoppgjør mot leverandører  
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Internrevisjonen mener også at det bør settes i verk forbedringer av den interne styring 
og kontroll knyttet til: 
− saksbehandlingstid for enkeltoppgjør 
− saksbehandlingspraksis innenfor enkeltoppgjør og direkteoppgjør 
− reiseplanlegging 
− styring og oppfølging på pasientreiseområdet 
 
Internrevisjonen anbefaler til sammen 19 tiltak for styrking av den interne styring og 
kontroll på disse områdene. Anbefalingene går dels på arbeidsprosesser innad og 
mellom aktørene, og dels på selve styringsmodellen. En rekke av anbefalingene må etter 
internrevisjonens oppfatning vurderes og vedtas av de regionale helseforetakene. Noen 
av anbefalingene retter seg imidlertid mot forhold som hører inn under ansvaret for 
helseforetakene som har pasientreisekontor, eller Pasientreiser ANS. De fleste vil kreve 
samarbeid mellom alle aktører.  
 
Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har 
sendt samme rapport, men med egne regionale vedlegg, til de reviderte helseforetak i 
disse regionene, og internrevisjonen i Pasientreiser ANS har levert rapporten til ANS-et. 
 
Behandling i revisjonsutvalget (tidligere revisjonskomiteen) 
Revisjonsprosjektet er forankret i vedtak av 16. mai 2012 i Helse Nord RHFs 
revisjonskomité (komiteens sak 13/12). Revisjonkomiteen/revisjonsutvalget er holdt 
orientert om gjennomføringen av prosjektet, sist i møte den 14. mai 2013. Det fremgår 
av møteprotokoll at utvalget konkluderte som følger (sak 13/13): Revisjonsutvalget tok 
redegjørelsen til orientering. Endelig rapport sendes revisjonsutvalgets medlemmer, men 
det planlegges ikke ytterligere behandling i utvalget før styrebehandling.  
 
Adm. direktørs konklusjon 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger i rapporten, som 
gjengitt ovenfor.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående 
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS til 
orientering. 

  
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært 

samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS. 
 

  

Styremøte Helse Nord RHF  
28. august 2013 - sakspapirer

side 43



 

3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger 
innen utgangen av 2013. 

 
 
Bodø, den 16. august 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser 

mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 
 
 Rapporten er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. august 2013 
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