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Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: 

Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
 
 
Formål 
Internrevisjonen har gjennomgått dokumentstyringen i Helse Nord RHF. Formålet med 
revisjonen har vært å bekrefte at styrende dokumenter er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring, og at Docmap benyttes som forutsatt. 
 
Revisjonen har kun omfattet Helse Nord RHF, ikke de underliggende helseforetakene. 
 
Rapporten, hvor det redegjøres for internrevisjonens observasjoner, vurderinger, 
konklusjoner og anbefalinger, legges med dette fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger 
Internrevisjonens konklusjoner er: 
For å holde kontroll med styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet, 
benytter Helse Nord RHF i hovedsak Docmap. Informasjon om styringen av det enkelte 
dokument er dermed tilgjengelig her. Mangelfull oppfølging av denne informasjonen har 
ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et betydelig antall 
dokumenter i Docmap har passert revisjonsdato, uten at gjennomført dokumentrevisjon er 
registrert, og flere mangler ved dokumentstyringen bør forbedres. 
 
Helse Nord har tatt i bruk Compendia Personalhåndbok, parallelt med Docmap, for styring 
av dokumenter innenfor personalområdet. Internrevisjonens observasjoner tyder på at det 
ikke er avklart i tilstrekkelig grad, hvilket system som skal være kilde for det enkelte 
dokument. 
 
På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har internrevisjonen 
anbefalt Helse Nord RHF å iverksette ni konkrete forbedringstiltak. Det fremgår av 
rapporten at internrevisjonen er kjent med at det allerede er igangsatt arbeid med å 
følge opp anbefalingene. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Denne internrevisjonen er forankret i vedtatt revisjonsplan for 2014/2015. 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, og den 
endelige rapporten ble gjennomgått i møte, den 13. mars 2014 (sak 10/14). Utvalget 
konkluderte som følger:  
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Revisjonsutvalget konstaterer at dokumentstyringen er betydelig forbedret, sammenlignet 
med situasjonen ved en lignende revisjon i 2009, men at det likevel er behov for 
forbedringstiltak. Revisjonsutvalget mener at adm. direktør bør gi styret en 
tilbakemelding om oppfølging av anbefalingene innen utgangen av juni 2014. 
 
Adm. direktørs konklusjon 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i 
Helse Nord RHF til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om oppfølgingen av 

internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av september 2014. 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden 
desember 2013–mars 2014. Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2014/2015, og 
gjennomføres bare ved RHF-et. 
 
Formål med revisjonen 
Formålet med revisjonen er å bekrefte at styrende dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap benyttes som forutsatt. 
 
Omfang og fokusområder 
Revisjonen omfatter styrende dokumenter som reglement, prosedyrer, retningslinjer 
etc. som gjelder for Helse Nord (hele regionen) eller Helse Nord RHF (internt i RHF-et), 
og har hovedfokus på følgende områder: 
1. Roller i dokumentbehandlingen i Docmap 
2. Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap 
3. Vedlikehold i Docmap 
4. Styrende dokumenter utenfor Docmap 
5. Oppfølging av dokumentstyring 
 
Konklusjon 
For å holde kontroll med styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet, 
benytter Helse Nord RHF i hovedsak Docmap. Informasjon om styringen av det enkelte 
dokument er dermed tilgjengelig her. Mangelfull oppfølging av denne informasjonen har 
ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et betydelig antall 
dokumenter i Docmap har passert revisjonsdato, uten at gjennomført dokumentrevisjon 
er registrert, og flere mangler ved dokumentstyringen bør forbedres. 
 
Helse Nord har tatt i bruk Compendia Personalhåndbok, parallelt med Docmap, for 
styring av dokumenter innenfor personalområdet. Internrevisjonens observasjoner 
tyder på at det ikke er avklart i tilstrekkelig grad, hvilket system som skal være kilde for 
det enkelte dokument. 
 
Anbefalinger 
Internrevisjonen konstaterer at det er behov for tiltak for å korrigere feil og mangler i 
gjeldende dokumentsamlinger, avklare og justere framtidig praksis og løpende følge opp 
at besluttet praksis overholdes. Vi anbefalinger derfor Helse Nord RHF å gjennomføre ni 
konkrete forbedringstiltak.  
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden 
desember 2013–mars 2014. Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2014/2015, og 
gjennomføres bare ved RHF-et. 
 
Revisjonen er utført av internrevisor Hege Knoph Antonsen. Revisjonssjef Tor Solbjørg 
har hatt det overordnede ansvaret. 
 
Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 
 Melding om internrevisjon sendt 12.12.2013. 
 Datauttrekk for tester utført 20.12.2013–10.02.2014.  
 Intervju av til sammen fem ledere og medarbeidere ved RHF-et utført 20.01.– 

30.01.2014. 
 Rapportutkast oversendt 17.02.2014 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta. 
 Tilbakemelding på rapportutkast mottatt 10.03.2014. 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen er å bekrefte at styrende dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap benyttes som forutsatt. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfatter styrende dokumenter som reglement, prosedyrer, retningslinjer 
etc. som gjelder for Helse Nord (hele regionen) eller Helse Nord RHF (internt i RHF-et). 
Dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord omtales i denne rapporten også som 
”regionale dokumenter”, mens dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord RHF også 
omtales som ”RHF-interne dokumenter”. 
 
Følgende omfattes ikke av denne revisjonen (viktigste avgrensninger): 
 Styring av dokumenter som bare har gyldighetsområde innenfor en avgrenset del av 

Helse Nord RHF, f.eks HNIKT, SKDE, Eieravdelingen eller Fagavdelingen. 
 Dokumentstrukturen i internkontrollsystemet/Docmap. 
 Innholdet i dokumenter, unntatt rutiner for dokumentstyring. 
 Avviksregistrering/avviksbehandling. 

2.3 Fokusområder 

Revisjonen har hovedfokus på følgende områder: 
1. Roller i dokumentbehandlingen i Docmap 
2. Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap 
3. Vedlikehold i Docmap 
4. Styrende dokumenter utenfor Docmap 
5. Oppfølging av dokumentstyring 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 50



 

5 av 15 
 

2.4 Regelverk 

Krav til internkontroll innebærer krav om oppdatert og tilgjengelig dokumentasjon, jf. 
bl.a. følgende regelverk: 
 
 FOR 2002-12-20 -1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, 

o § 4 g), Internkontroll innebærer (…) prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 
helselovgivningen,  

o § 5, Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 
 

 FOR-1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften) 
o § 5, Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 

2.5 Revisjonskriterier 

Internrevisjonen vurderer faktisk tilstand (våre observasjoner) opp mot 
revisjonskriterier som er basert på forskriftskrav og interne styrende dokumenter 
vedrørende dokumentstyring. Sortert ut fra revisjonens fokusområder, utgjør følgende 
interne dokumenter revisjonskriteriene i denne revisjonen: 
 
Tabell 1 Revisjonskriterier 

Fokusområde Kriterium – dokumenttittel 
(evt. forkortet): 

Docmap 
referanse 

Gjelder 
for 

1 Roller i 
dokument-
behandlingen 

A Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 5) 

PR30376 RHF 

B Innlegging av dokument 
(pkt. 2) 

PR12302 Helse 
Nord 

2 Gyldighetsområde 
og godkjenning  

C Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 2, 5 og 6) 

PR30376 RHF 

D Innlegging av dokument 
(pkt. 1, 4 og 5) 

PR12302 Helse 
Nord 

3 Vedlikehold E Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 6) 

PR30376 RHF 

F Revisjon av dokument i Docmap 
 

PR6103 Helse 
Nord 

4 Styrende 
dokumenter 
utenfor Docmap 

G Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 1 og 6 – om kopi på web)  

PR30376 RHF 

H Personalhåndboken skal utvikles og 
vedlikeholdes kontinuerlig av det 
enkelte foretak. Lokal redaktør 
oppnevnt. 

*Webinfo 
13.11.2012 

Helse 
Nord 

5 Oppfølging av 
dokumentstyring 

I Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 6 – om oversikt til godkjenner) 

PR30376 RHF 

J Etablerte rutiner for 
dokumentstyring følges opp for å 
forebygge og avdekke svikt. 

*Utledet 
fra COSO 

Helse 
Nord 

* Kriteriet er ikke hentet fra internt dokument i Docmap. 
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3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
 Intervju 

Til sammen fem ledere og medarbeidere som ivaretar sentrale oppgaver innenfor 
revisjonens tema, er intervjuet.  
 

 Tester 
Det er gjennomført åtte ulike tester fordelt på revisjonens fokusområder. Testene er 
nærmere omtalt i Vedlegg 1 – Beskrivelse av utførte tester. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Roller i dokumentbehandlingen i Docmap 

Rollene som inngår i dokumentbehandlingen i Docmap er: utarbeider, saksbehandler, 
dokumentansvarlig og godkjenner. Godkjennerrollen omtales ikke i dette kapitlet, den 
behandles i kapittel 4.2. 
 
Rollene beskrives i Helse Nords prosedyre PR12302-Innlegging av dokument i Docmap 
og i PR300376-Dokumentstyring i Helse Nord RHF. Her framgår blant annet: 
 Dokumentansvarlig (obligatorisk): Den personen som har ansvaret for å følge opp 

prosedyren/dokumentet. Ved RHF-et defineres dette også som fagperson med 
spesielt ansvar/kompetanse for fagområdet. Rollen skal ivaretas av gruppeleder for 
aktuelt fagområde. 

 Utarbeider (obligatorisk): Personen som har utarbeidet/endret dokumentet. 
Utarbeider kan også være eksterne instanser (f.eks Helsedirektoratet). 

 Saksbehandler (ikke obligatorisk): Den som behandler dokumentet i Docmap på 
vegne av dokumentansvarlig eller utarbeider. Ved RHF-et (Sjøgata 10) ivaretas 
rollen av en dokumentbehandler ved Administrasjonsavdelingen. SKDE og Helse 
Nord IKT skal utnevne egne saksbehandlere. 

4.1.1 Observasjoner 
Internrevisjonen har gjort følgende observasjoner knyttet til rollen dokumentansvarlig: 
 Docmap er satt opp slik at dokumentansvarlig mottar alle meldinger vedrørende 

dokumentet, herunder e-postvarsel om frist for dokumentrevisjon. 
 Forvaltningsleder har opplyst at det i slutten av desember 2013 ble oppdaget en 

logisk systemfeil i Docmap som medførte at e-postvarsel om dokumentrevisjon ikke 
alltid ble sendt. Feilen er rettet, og det er igangsatt tiltak for å korrigere manglene 
som oppsto som følge av dette. 

 Ifølge intervjuet nøkkelpersonell er det godkjenner som beslutter hvem som skal 
tildeles dokumentansvar. Ingen av de intervjuede ga uttrykk for at 
dokumentansvaret for regionale dokumenter må være tillagt en ansatt ved RHF-et.  

 Over halvparten (17 av 30) av de regionale dokumentene som ble gjennomgått har 
en dokumentansvarlig person som ikke er tilsatt ved Helse Nord RHF, men ved ett 
av regionens helseforetak (test 1a, se beskrivelse i Vedlegg 1). 
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For noen av disse dokumentene fremstår sammenhengen mellom den 
dokumentansvarliges funksjon/stilling og vedkommendes ansvar for oppfølging av 
dokumentet som uklar. Dette gjelder eksempelvis dokumenter utarbeidet som del 
av et prosjekt (som nå er avsluttet), og hvor dokumentansvaret er tillagt prosjektets 
leder. 

 For de regionale dokumentene der dokumentansvarlig person er tilsatt ved RHF-et 
(13 av 30 gjennomgåtte dokumenter), er rollen tillagt personer med 
oppgaver/kompetanse, og i noen tilfeller også en lederrolle, som omfatter 
dokumentets tema (test 1a). 

 Alle RHF-interne dokumenter (106 dokumenter) har en navngitt 
dokumentansvarlig som på testdatoen er tilsatt ved RHF-et (test 6). 

 For 28 av de 30 RHF-interne dokumenter som er nærmere gjennomgått, har den 
dokumentansvarlige lederoppgaver og kompetanse som omfatter dokumentets 
tema (test 1b). I de to unntakene framstår registrert dokumentansvarlig ikke som et 
naturlig valg, ut fra vedkommendes øvrige oppgaver, eksempelvis at fagdirektør har 
dokumentansvaret for RHF-ets interne organisasjonskart. 

 
For rollene utarbeider og saksbehandler, har vi gjort følgende observasjoner: 
 Demonstrasjon av funksjonalitet i Docmap viste at det ikke er mulig å legge inn 

fritekst i feltet utarbeider. Det må velges blant forhåndsregistrerte funksjoner/navn. 
"Ekstern” utarbeider er ikke et mulig valg her. 

 Eksterne dokumenter (eksempelvis forskrifter og nasjonale retningslinjer) 
registreres med en navngitt ansatt som utarbeider. Minst sju tilfeller av dette ble 
observert i test 1.  

 For 11 av de 30 RHF-interne dokumentene som ble gjennomgått, er utarbeider 
oppgitt å være administrasjonskonsulent/sekretær i Administrasjonsavdelingen. 
Noen av disse dokumentene har innhold som normalt ligger utenfor denne 
avdelingens oppgaver, eksempelvis bistand ved anskaffelser og organisering ved 
Helse Nord IKT (test 1 b).  

 Saksbehandler er oppgitt for 31 av de 60 dokumentene som ble gjennomgått i test 1. 

4.1.2 Internrevisjonens vurderinger 
Ettersom dokumentansvarlig er den som mottar alle meldinger vedrørende dokumentet, 
er det avgjørende for dokumentets vedlikehold at denne personen ivaretar sine 
oppgaver. Internrevisjonen registrerer at det for mange regionale dokumenter er utpekt 
en dokumentansvarlig person utenfor RHF-et. I tilbakemeldingen på rapportutkastet er 
det påpekt at vedlikehold av rollen dokumentansvarlig blir ivaretatt ved det HF 
vedkommende er tilsatt. Etter Internrevisjonens vurdering bør RHF-et, som 
godkjenningsansvarlig, systematisk følge opp at dokumentansvaret blir ivaretatt. Se 
observasjoner og anbefalinger i kapittel 4.5. 
 
Etter vår vurdering er det ikke i samsvar med de definisjoner og rolleforklaringer som er 
gitt, å registrere en intern medarbeider som utarbeider for eksterne dokumenter. For 
denne type dokumenter bør utarbeider registreres som ”Ekstern” eller som en navngitt 
ekstern organisasjon/enhet.  
 
Observasjonene i test 1 om bruk av feltene utarbeider og saksbehandler, gir en 
indikasjon på at utarbeiderrollen i enkelte tilfeller er brukt som saksbehandler.  
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4.2 Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap 

Dokumentets gyldighetsområde definerer den eller de organisasjonsenhet(er) det 
enkelte dokument er gyldig for. Denne revisjonen omfatter dokumenter innenfor 
gyldighetsområdene Helse Nord (hele regionen) eller Helse Nord RHF (internt i RHF-et). 
 
Et dokuments gyldighetsområdet har betydning for hvem som kan godkjenne dette, slik 
det framgår i Helse Nord RHFs prosedyre PR300376-Dokumentstyring i Helse Nord 
RHF. Her defineres godkjenner slik: ”Person med lederansvar som sammenfaller med 
dokumentets øverste gyldighetsområde eller med delegert godkjenningsmyndighet 
innenfor gitt fagområde”. 

4.2.1 Observasjoner 
I intervju ble det gitt uttrykk for en opplevelse av økt bevissthet i organisasjonen om 
hvem dokumentene gjelder for, fordi gyldighetsområde nå aktivt må opplyses før 
innlegging i Docmap. Alle som ble spurt i intervju, mente at regionale dokumenter må 
godkjennes av en leder med myndighet på regionalt/RHF-nivå.  
 
30 regionale dokumenter ble gjennomgått med tanke på gyldighetsområde og 
godkjenning (test 2a). I dette utvalget ble det observert at: 
 Ut fra internrevisjonens forståelse av dokumentets innhold, var gyldighetsområde 

Helse Nord valgt korrekt for 27 av dokumentene. De siste tre dokumentene har tittel 
og godkjenner som gjør at de ikke framstår som regionale, men som HF-interne. 

 25 av de 27 regionale dokumentene er registrert med en godkjenner som 
tilfredsstiller kriteriene. De to unntakene er registrert godkjent av en person som 
ikke er tilsatt ved RHF-et, og det framkommer ikke at denne personen har noen 
myndighet på vegne av RHF-et. Ytterligere søk viser at vedkommende er registrert 
som både dokumentansvarlig og godkjenner for flere regionale dokumenter 
innenfor samme temaområde. 

 
30 RHF-interne dokumenter ble gjennomgått med tanke på gyldighetsområde og 
godkjenning (test 2b). I dette utvalget ble det observert at: 
 Ut fra internrevisjonens forståelse av dokumentets innhold, var gyldighetsområde 

Helse Nord RHF valgt korrekt i alle tilfellene. Tre av disse dokumentene omhandler 
likevel bare en avgrenset enhet innenfor RHF-et (SKDE/HNIKT). 

 Alle dokumentene er registrert med en godkjenner som tilfredsstiller kriteriene. 
  
Internrevisjonen har også konstatert at alle RHF-interne dokumenter (106 dokumenter) 
har en navngitt godkjenner som på testdatoen er tilsatt ved RHF-et (test 6). 
 
I forbindelse med de utførte testene, har internrevisjonen observert at dokumenter som 
har gyldighet innenfor en avgrenset del av organisasjonen, f.eks ett av HF-ene, legges inn 
i dokumentsamlinger med gyldighet på høyere organisasjonsnivå, her Helse Nord-nivå. 
Eksempler på dette kan finnes i DS6842 (Helse Nord), hvor blant annet dokumentene 
PR12053 (Nordlandssykehuset) og PR21655 (Finnmarkssykehuset) inngår, og i DS1768 
(Helse Nord) hvor dokumentene i samlingen har ulike gyldighetsområder. 

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger 
I de gjennomførte testene er det ikke funnet eksempler på at gyldighetsområdene Helse 
Nord og Helse Nord RHF forveksles, slik det ble observert ved internrevisjon i 2009 (IR-
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rapport 04/2009).  Dette bekrefter at oppryddingstiltak er gjennomført, og underbygger 
det inntrykk som er formidlet via intervju om at det nå er større bevissthet i 
organisasjonen om hvem dokumentene gjelder for. 
 
Våre tester har vist at det er publisert regionale dokumenter hvor det kan stilles 
spørsmål ved godkjenners myndighet, og dermed gyldigheten av dokumentet. Etter 
internrevisjonens vurdering er dette uheldig, og et forhold som kan forhindre effektiv 
implementering og oppfølging.  
 
Dersom det er ønskelig å utvide gyldighetsområdet for et dokument, bør dette gjøres 
ved å endre de styrende opplysningene i det aktuelle dokumentet. Etter vår vurdering 
bør en dokumentsamling ikke inkludere dokumenter med gyldighetsområde som er 
snevrere enn for dokumentsamlingen generelt. Det motsatte er derimot uproblematisk. 
Ved å inkludere overordnede dokumenter, for eksempel i en HF-intern 
dokumentsamling, kan man øke tilgjengeligheten til regionale dokumenter som er 
styrende for foretaket. 

4.3 Vedlikehold i Docmap 

Ansvar for vedlikehold (revisjon) av dokumenter er tillagt dokumentansvarlig for det 
enkelte dokument. Dokumentansvarlig varsles automatisk når revisjonsdato nærmer 
seg. I Helse Nord RHFs prosedyre PR300376-Dokumentstyring i Helse Nord, framgår det 
at revisjonsintervall kan fastsettes for det enkelte dokument, men at dette ikke bør 
overstige to år. En lokal Docmap-administrator skal vedlikeholde brukertilganger og 
roller. 

4.3.1 Observasjoner 
Internrevisjonen undersøkte i test 5 hvor stor andel av gyldige dokumenter som har 
utgått revisjonsdato (utdaterte dokumenter). Resultatene fra testen framgår av Tabell 2 
nedenfor. Her ser vi at: 
 Et betydelig antall dokumenter har passert revisjonsdato, uten at gjennomført 

dokumentrevisjon er registrert. 
 Andelen utdaterte dokumenter/ dokumentsamlinger er henholdsvis 20 % på 

regionalt nivå og 28 % på RHF-internt nivå.  
 
Tabell 2 Resultater fra test 5 – utgått revisjonsdato 

Gyldighetsområde: Helse Nord Helse Nord RHF 

Dokumenter Antall dokumenter 493 75 

Herav utdaterte  104 18 

Andel utdaterte dokumenter 21 % 24 % 

Dokumentsamlinger 
(DS) 

Antall DS 54 29 

Herav utdaterte  7 11 

Andel utdaterte DS 13 % 38 % 

 
Total andel utdaterte dokumenter/dokumentsamlinger 

 
20 % 

 
28 % 
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Overholdelse av interne retningslinjer om planlagt revisjonsintervall er undersøkt i to 
tester (test 3 og 4): 
 Test 3 omfattet dokumenter publisert i løpet av 2013, og viste at det for alle disse 

dokumentene var registrert frist for neste revisjon senest etter to år. 
 Test 4 omfattet gyldige dokumenter med frist for neste revisjon lengst fram i tid. 

Resultatet av denne testen framgår av Tabell 3. 
 
Tabell 3 Resultater fra test 4 – planlagt revisjonsintervall 

Gyldighetsområde Antall 
testet 

Antall med 
revisjonsintervall > 2 år 

Kommentarer 

Helse Nord 20 9 
Herav 4 lov/forskrift, 3 andre 
eksterne dokumenter, 
1 dokumentsamling (DS) 

Helse Nord RHF 26 13 Herav 9 DS 
  
Forvaltningsleders påfølgende gjennomgang av grunnlagsdata fra denne testen 
avdekket en svakhet i Docmap som gjør det mulig å forlenge et dokuments 
revisjonsintervall (”revidere dokumentet”), uten at dette spores. Forvaltningsleder 
informerte umiddelbart foretakene, via forvaltningsforumet, om at denne muligheten 
ikke må benyttes, og har tatt problemstillingen opp med leverandør for korrigering. 
 
Det ble opplyst i intervju at lover og forskrifter rutinemessig gis et revisjonsintervall på 
tre–fem år. For andre dokumenttyper ble det opplyst at det bare unntaksvis registreres 
revisjonsintervall som er lengre enn to år, etter anmodning fra dokumentansvarlig. 
 
Administrasjonsavdelingen ivaretar rollen som lokal Docmap-administrator, og 
opplyser at dette omfatter opprettelse, vedlikehold og avslutning av brukertilganger. 
Avdelingen er også ansvarlig for å koordinere fratredelsesprosessen ved avslutning av 
arbeidsforhold i Helse Nord RHF. Det er utarbeidet en sjekkliste for forhold som skal 
ivaretas i denne forbindelse. Sjekklisten inneholder ingen punkter som konkret 
omhandler Docmap. Gjennom intervjuer har internrevisjonen fått avklart at: 
 Administrasjonsavdelingen ikke sjekker behovet for overføring av oppgaver i 

Docmap når medarbeidere ved RHF-et slutter eller bytter stilling/funksjon. 
 Overføring av oppgaver i Docmap stort sett bare skjer når aktuell leder eller 

involverte selv melder behov for det. 
 
Vår test 6 viste likevel at det ikke var registrert vedlikeholdsansvar (dokumentansvar 
eller godkjenningsansvar) for RHF-interne dokumenter på personer som var sluttet (se 
4.1.1 og 4.2.1). 

4.3.2 Internrevisjonens vurderinger 
Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at et betydelig antall dokumenter har 
passert revisjonsdato, uten at dokumentrevisjon er registrert. Dette gjelder både 
regionale dokumenter og RHF-interne dokumenter. Virkningen av dette kan både være 
at man legger til grunn informasjon som ikke er korrekt, og at informasjonen i Docmap 
oppfattes som upålitelig. 
 
Det kan være hensiktsmessig å differensiere revisjonsintervallene for ulike typer 
dokumenter, slik RHF-et i praksis har gjort ved å forlenge revisjonsintervallet for lover 
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og forskrifter. Så lenge lenkene ikke endres når regelverket endres eksternt, framstår 
dette som en fornuftig tilpasning. Den etablerte praksis bør da formaliseres. Det kan 
argumenteres for en tilsvarende praksis også for andre eksterne dokumenter med stabil 
webadresse.  
 
Etter internrevisjonens vurdering er det spesielt viktig at oppgaven/rollen 
dokumentansvarlig til enhver tid blir ivaretatt. Det løpende vedlikeholdet bør omfatte 
tiltak som sikrer dette, blant annet ved systematisk å overføre oppgaver fra personell 
som skal slutte. 
 

4.4 Styrende dokumenter utenfor Docmap 

”Alle dokumenter som inngår i Helse Nord RHFs internkontrollsystem skal være under 
kontroll”, framgår det av RHF-ets prosedyre PR30376. Helse Nord RHF publiserer 
styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet også utenfor Docmap. I 
denne revisjonen har internrevisjonen undersøkt: 
 Hvordan dokumentstyringen ivaretas for dokumenter som publiseres gjennom 

Compendia Personalhåndbok (Personalhåndboken).  
 Om styrende dokumenter er lagret både i Docmap og i Personalhåndboken eller på 

Helse Nords inter- og intranett, slik at de må vedlikeholdes flere steder. 
 Om det legges styrende dokumenter direkte på Helse Nords intra- og internett som 

ikke er styrt via Docmap eller Personalhåndboken. Av PR30376 framgår det at 
”saksbehandler skal kontaktes før det legges kopi av dokument fra Docmap på 
internett. Saksbehandler skal i slike tilfeller registrere merknad på aktuelt 
dokument i Docmap om at ved oppdatering til ny versjon, må også kopi på internett 
oppdateres”. 

 
Compendia Personalhåndbok ble tatt i bruk i Helse Nord høsten 2012. Her skal den 
ansatte finne informasjon om retningslinjer, rettigheter og plikter knyttet til 
arbeidsforholdet. Personalhåndboken skal utvikles og vedlikeholdes med både regionalt 
og lokalt innhold. 

4.4.1 Observasjoner 
Internrevisjonen har gjort følgende observasjoner relatert til dokumentstyring i 
Personalhåndboken: 
 Helse Nord RHF ivaretar rollen som regional redaktør via HR/organisasjons-

seksjonen, mens Administrasjonsavdelingen er tillagt lokalt redaktøransvar for 
RHF-internt innhold. Intervjuer viser at det er en felles forståelse av denne 
rollefordelingen. 

 Det er etablert et regionalt forvaltningsforum for Personalhåndboken, med skriftlig 
mandat godkjent 01.11.2013 (ikke publisert i Docmap). 

 Forvaltningsforumet har utarbeidet forslag til rutinebeskrivelse for å ivareta 
dokumentstyringen i Personalhåndboken. Denne er ikke ferdigstilt. 

 Demonstrasjon av Personalhåndboken viser at systemet innehar funksjoner for 
ivaretakelse av dokumentstyring som: ID-nr, loggføring av endringer, roller 
tilknyttet dokumentet, dato, frist for neste revisjon, automatisk varsel om 
revisjonsfrist til ansvarlig, lagring av tidligere versjoner med mer. 
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 I Helse Nord RHF er registrering av godkjenner ikke tatt i bruk, verken på regionalt 
eller lokalt nivå. 

 Regional og lokal redaktør (HR/org. seksjonen og adm. avd) opplyste at de selv er 
registrert som ansvarlig for alle dokumenter på sitt nivå og mottar varsel når 
revisjonsdato nærmer seg. Revisjonsintervall ble opplyst å være to år eller kortere. 

 
For å undersøke behovet for dobbelt vedlikehold av styrende dokumenter, er det utført 
to tester (test 7 og 8): 
 Test 7: Gjennomgang av utvalgte deler av Helse Nord RHFs personalhåndbok viste 

at den inneholder et betydelig antall dokumenter som er lagret dobbelt i 
Personalhåndboken og i Docmap, spesielt innenfor hovedtemaene ”Om Helse Nord 
RHF” og ”Interne retningslinjer”. Eksempler på dette er: 
o MS0175 Strategi for Helse Nord (Docmap), i personalhåndboken i tillegg 

oppdelt til ni dokumenter med separat dokumenthåndtering. 
o RL0900 Etiske retningslinjer for Helse Nord (Docmap), lagret som tolv 

dokumenter i personalhåndboken. 
o PR12036 Overordnet personalpolitikk for Helse Nord 

 Test 8: Internrevisjonens søk etter styrende dokumenter direkte på Helse Nords 
websider viste at enkelte dokumenter er lagret og distribuert både i Docmap og på 
internett. Dette gjelder eksempelvis ”Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014”, 
”Oppdragsdokument 2013 fra Helse Nord RHF” og retningslinjer i forbindelse med 
alvorlig skadde pasienter i Helse Nord. Det framkommer ingen merknader i Docmap 
om dobbellagring for dokumentene dette gjelder. 

 
I begge testene (7 og 8) ble det også funnet eksempler der det er benyttet lenke til 
aktuelt dokument i Docmap på en måte som gjør dokumentet tilgjengelig via flere 
innganger, uten å medføre dobbelt vedlikeholdsbehov.  
 
Gjennom intervjuene framkom det at prosjektgruppen i utviklingsfasen for 
Personalhåndboken påpekte et behov for å avklare hva som er kildesystem for 
dokumentene her. Styringsgruppen vedtok derfor 26. april 2013 at ”CP skal være kilde 
for dokumenter som hører til personalhåndboken”. Noen dokumenter som allerede var 
publisert via Docmap eller Intranett, ble tatt inn i Personalhåndboken. Intensjonen var 
at disse deretter skulle fjernes fra Docmap. Dette ble foretakene orientert om i brev 
datert 24.05.2013. 
 
De gjennomførte søkene på intranett (test 8) avdekket ett styrende dokument som bare 
var publisert på web (ikke i Docmap). Dette gjaldt ”Regional beredskapsplan 2013-
2016”. 

4.4.2 Internrevisjonens vurderinger 
Etter vår vurdering kan Personalhåndboken ivareta de grunnleggende prinsipper for 
dokumentstyring, dersom tilgjengelig funksjonalitet benyttes på en god måte. Dette 
forutsetter blant annet at feltet for godkjent av tas i bruk. Internrevisjonen konstaterer 
at Helse Nord RHF (via forvaltningsforumet) har igangsatt et arbeid for å formalisere 
hvilke krav som stilles for å kontrollere dokumentene i Personalhåndboken. Etter 
internrevisjonens vurdering er det viktig at dette fullføres snarlig, og at Helse Nord RHF 
sørger for at vedtatt rutine implementeres. 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 58



 

13 av 15 
 

Et effektivt tiltak for å oppnå god dokumentstyring, er å sørge for at hvert enkelt 
dokument bare må vedlikeholdes ett sted. I motsatt fall er det risiko for at det finnes 
ulike versjoner av dokumentet. Når man, slik som i Helse Nord, benytter flere 
datasystemer til styring og distribuering av dokumenter, er det derfor viktig å avklare 
hva som er kildesystemet for hvert enkelt dokument. Dersom dokumentet skal være 
tilgjengelig via flere inngangsporter, bør dette ivaretas via lenker til kildesystemet. 
 
Det er observert betydelig dobbellagring mellom Personalhåndboken og Docmap. Vi har 
fått inntrykk av at det ikke har vært diskutert og avklart med tilstrekkelig detaljnivå 
hvilke dokumenter som ”hører til personalhåndboken”, og at dobbellagringen delvis 
skyldes dette. En annen forklaring kan være at arbeidet med å fjerne dokumenter som er 
besluttet ”overført” til Personalhåndboken fra Docmap, av ulike grunner ikke er fullført. 
 
Internrevisjonen er også gjort kjent med at RHF-et planlegger å utvikle en tilsvarende 
løsning i Compendia for lederhåndbok. Det vil da være en fordel om de innholdsmessige 
grensene mellom dokumentsystemene avklares på et tidlig tidspunkt, slik at man unngår 
ytterligere dobbellagring. 
 
Dokumenter som ønskes tilgjengeliggjort eksternt må per i dag legges direkte på 
Internett, ettersom Docmap bare er tilgjengelig internt. De eksemplene på dobbellagring 
som vi avdekket ved søk på web, vurderes å være av denne type dokumenter. Det finnes 
alternative måter å styre slike dokumenter på. Føringene som per i dag er gitt i RHF-ets 
prosedyre om bruk av merknad i Docmap ved dobbellagring, etterleves ikke. Det kan 
derfor være grunn til å se nærmere på andre muligheter. 

4.5 Oppfølging av dokumentstyring 

Anerkjente rammeverk for internkontroll, blant annet COSO-rapporten, fastslår at 
ledelsens oppfølging er nødvendig for ”å sikre at internkontrollen fortsetter å fungere 
effektivt”. Dette gjelder også for dokumentstyring. I Helse Nord RHFs prosedyre, 
PR30376, framgår det at den enkelte godkjenner skal motta regelmessig oversikt over 
alle dokumenter i Docmap vedkommende er godkjenner for, til informasjon og eventuell 
korrigering.  

4.5.1 Observasjoner 
Det er ikke prosedyrefestet, eller avklart på annen måte, hvem som skal ta ut 
regelmessige oversikter fra Docmap til den enkelte godkjenner. Andre spesifikke tiltak 
for oppfølging av dokumentstyring ved RHF-et framgår heller ikke av prosedyrene. 
 
Gjennom intervju har internrevisjonen fått avklart følgende: 
 Det er ikke innført systematiske tiltak for å unngå at det er registrert oppgaver i 

Docmap på personell som har sluttet/endret funksjon. 
 Det er ikke innført systematiske tiltak for å unngå at det blir liggende dokumenter i 

Docmap som ikke revideres, ut over automatisk varsel/purring til 
dokumentansvarlig. 

 Det sendes ikke oversikter til den enkelte godkjenner i Docmap, slik intern 
prosedyre tilsier. 

 Funksjonaliteten i Docmap som kan benyttes til systematisk oppfølging, er ikke i 
tilstrekkelig grad kjent for aktuelle medarbeidere. 
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 Det er ikke en felles oppfatning av hvem som er ansvarlig for å gjennomføre 
systematisk oppfølging av RHF-ets dokumentstyring. 

 Ledelsen etterspør ikke rutiner for, eller resultater av, oppfølging av 
dokumentstyring. 

4.5.2 Internrevisjonens vurderinger  
Uten aktiv oppfølging er det vanskelig å identifisere mangler som krever at det 
iverksettes korrigerende tiltak. Denne revisjonen har vist at aktiv oppfølging av 
dokumentstyringen er nødvendig for å sikre at Helse Nords dokumenter er under 
kontroll. Via søk- og rapportfunksjonalitet i Docmap finnes egnede verktøy for dette. 
Dersom disse tas aktivt i bruk, vil oppfølgingen forbedres betydelig. 
 
Også Personalhåndboken, og eventuelle andre systemer som benyttes til 
dokumentstyring, bør følges opp på tilsvarende måte. 

5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

For å holde kontroll med styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet, 
benytter Helse Nord RHF i hovedsak Docmap. Informasjon om styringen av det enkelte 
dokument er dermed tilgjengelig her. Mangelfull oppfølging av denne informasjonen har 
ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et betydelig antall 
dokumenter i Docmap har passert revisjonsdato, uten at gjennomført dokumentrevisjon 
er registrert, og flere mangler ved dokumentstyringen bør forbedres. 
 
Helse Nord har tatt i bruk Compendia Personalhåndbok, parallelt med Docmap, for 
styring av dokumenter innenfor personalområdet. Internrevisjonens observasjoner 
tyder på at det ikke er avklart i tilstrekkelig grad, hvilket system som skal være kilde for 
det enkelte dokument. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen konstaterer at det er behov for tiltak for å korrigere feil og mangler i 
gjeldende dokumentsamlinger, avklare og justere framtidig praksis og løpende følge opp 
at besluttet praksis overholdes. Helse Nord RHF bør derfor: 
 
1. Gjennomgå alle regionale dokumenter i Docmap for å forsikre seg om at: 

a. Registrert dokumentansvarlig fortsatt er tilsatt og mottar meldinger om 
dokumentet. 

b. Registrert godkjenner har relevant myndighet på regionalt nivå.  
 
2. Gjennomgå alle dokumentsamlinger med gyldighetsområde Helse Nord og sørge for 

at de bare inneholder dokumenter som er gyldige på regionalt nivå. 
 
3. Sørge for at alle dokumenter med revisjonsdato som er passert, blir revidert så snart 

som mulig. Dette gjelder både regionale dokumenter og RHF-interne dokumenter. 
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4. Registrere utarbeider av eksterne dokumenter slik at det framgår at dokumentet er 
utarbeidet utenfor egen organisasjon. 

 
5. Innføre rutiner for systematisk sjekk av oppgaver i Docmap, og eventuell overføring 

av disse, når medarbeidere ved RHF-et slutter eller bytter stilling. 
 
6. Fullføre arbeidet med å formalisere kravene til dokumentstyring i Compendia 

Personalhåndbok, og sørge for at kravene implementeres. 
 
7. Avklare hvilket system, Compendia Personalhåndbok eller Docmap, som skal være 

kilde for det enkelte dokument, og sørge for at hvert enkelt dokument bare trenger 
vedlikehold ett sted. 

 
8. Gjøre en ny vurdering av hvordan styrende dokumenter som skal være tilgjengelige 

både internt og eksternt skal styres, og sørge for at besluttet praksis implementeres. 
 
9. Følge opp dokumentstyringen for regionale og interne dokumenter, for å sikre at 

styringen fungerer effektivt. 
 
 
Internrevisjonen er kjent med at det allerede er igangsatt arbeid med å følge opp 
anbefalingene. Vi har fått opplyst at det ved utgangen av april 2014 kan forventes at de 
fleste tiltakene er fullført, men at anbefaling nr. 8 og 9 vil kreve noe mer tid. 
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Vedlegg 1 – Beskrivelse av utførte tester 
 
Test 1) Roller i Docmap (fokusområde 1) 
Datauttrekk utført: 20.12.2013. 
Gjennomgang av dokumenter publisert i Docmap i 2013. Det undersøkes om rollene 
dokumentansvarlig, utarbeider og saksbehandler benyttes i samsvarer med interne 
bestemmelser og gjeldende organisering, ansvars- og oppgavefordeling. 
 
Utvelgelseskriterier: 
a. Gyldighetsområde: Helse Nord (uten underliggende områder). 

Dokumentklasse: dokument. I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for 
”Gyldige”. 
Gyldig fra: 01.01.13 – 31.12.13. 
Sortér på ”gyldig fra dato” og velg de 30 sist publiserte. 

b. Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over-/underliggende områder). 
Ellers samme kriterier. 

 
Test 2) Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap (fokusområde 2) 
Datauttrekk utført: 20.12.2013. 
Gjennomgang av dokumenter publisert i Docmap i 2013. Det undersøkes om: 
 Dokumentets gyldighetsområde ser ut til å samsvare med dokumentets innhold. 
 Godkjenning er registrert i samsvarer med interne bestemmelser og gjeldende 

organisering, ansvars- og oppgavefordeling. 
 
Utvelgelseskriterier: som test 1 a og b. 
 
Test 3) Planlagt revisjonsintervall 1 (fokusområde 3) 
Datauttrekk utført: 20.12.2013. 
Gjennomgang av dokumenter publisert i Docmap i 2013. Det undersøkes om dato for 
neste revisjon er satt i henhold til interne bestemmelser. 
 
Utvelgelseskriterier: som test 1 a og b. 
 
Test 4) Planlagt revisjonsintervall 2 (fokusområde 3) 
Datauttrekk utført: 30.12.2013 
Det undersøkes om interne bestemmelser om planlagt revisjonsintervall er overholdt 
for dokumenter med revisjonsdato lengst fram i tid. 
 
Utvelgelseskriterier: 
a. Gyldighetsområde: Helse Nord (uten underliggende områder). 

Dato for neste revisjon: fra og med 01.01.2015. 
Dokumentklasse: alle. I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for: ”Gyldige”. 
Sortér på neste revisjonsdato, og velg de 20 med revisjonsdato lengst fram i tid. 
Neste revisjonsdato sammenlignes med sist registrerte revisjon, evt. gyldig fra dato. 

b. Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over-/underliggende områder). 
Ellers samme kriterier. 
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Test 5) Utgått revisjonsdato (fokusområde 3) 
Datauttrekk utført: 30.12.2013. 
Antall og andel gyldige dokumenter/dokumentsamlinger med utgått revisjonsdato 
kartlegges. 
 
Utvelgelseskriterier: 
a. Gyldighetsområde: Helse Nord (uten underliggende områder). 

Dato for neste revisjon: 01.01.2003 – gårdagens dato. 
Dokumentklasse: ”dokument” og ”dokumentsamling” (hver for seg). 
I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for ”Gyldige”. 
Andel beregnes som prosent av antall ”Gyldige” dokumenter i aktuell 
dokumentklasse/område. 

b. Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over-/underliggende områder). 
Ellers samme kriterier. 

 
Test 6) Tilsettingsforhold (fokusområde 1 og 2) 
Datauttrekk utført: 30.01.2014. 
Det undersøkes om alle som er tildelt dokumentansvar eller godkjenningsansvar for 
dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord RHF har et aktivt tilsettingsforhold her. 
 
Utvelgelseskriterier: 
Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over/underliggende områder). 
Dokumentklasse: alle. I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for: ”Gyldige”. 
Bruk søkesiden ”ansvar” og sjekk at navngitte personer i rollene ”dokumentansvarlig” 
og ”godkjenner” på testdatoen er ansatt ved RHF-et. 
 
Test 7) Flere versjoner av samme dokument? (fokusområde 4) 
Datauttrekk utført: 10.01.-13.01.2014. 
Det kartlegges om dokumentene i utvalgte deler av Helse Nord RHFs personalhåndbok 
(Compendia Personalhåndbok) også er lagret og publisert via Docmap på en slik måte at 
samme dokument/innhold krever vedlikehold flere steder. 
 
Test 8) Styrende dokumenter på web (fokusområde 4) 
Datauttrekk utført: 10.02.2014. 
Det undersøkes om det legges ut styrende dokumenter direkte på Helse Nords websider. 
Dersom slike dokumenter finnes, sjekkes det om: 
 dokumentet også er lagret og publisert via Docmap på en slik måte at samme 

dokument/innhold krever vedlikehold flere steder. 
 det eventuelt er opplyst i dokumentets merknader i Docmap, at det finnes kopi som 

krever vedlikehold. 
 
Utvelgelseskriterier: 
Det gjøres utvidet søk på Helse Nord RHFs intranett etter følgende søkeord: 
”håndbok”, ”retningslinje” og ”prosedyre”. Det sorteres på publiseringstidspunkt, og de 
25 siste publiseringer for hvert av søkeordene gjennomgås. 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 63




